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ÖNSÖZ

Parlamentolar, ülkelerin siyasi tarihlerinin oluştuğu demokratik merkezî 

kurumlardır. Şüphesiz her ülkenin siyasi tarihi ve parlamento geçmişi aynı zamanda, 

ülkelerin demokratikleşme süreçlerinin panoramik görünümleridir. Bu bakımdan, 

Türk parlamento tarihi, yaşanan tecrübelerle ayrı bir önem taşır.

1876’da Kanun-ı Esasi’nin kabulünden sonra (1877) kurulan iki meclisli 

(Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyân) Meclis-i Umumi, ilk anayasalı ve demokratik 

nitelikli parlamento hayatına geçiş denememizdir. Elbette bu olay, Türk parlamento 

tarihinin de başlangıcını teşkil eder. Türkiye, bu anayasanın kabulü ve kurulan 

meclisle parlamenter sistemle tanışmış ve ilk kez millet, siyasal iktidara ortak 

olmaya çalışmıştır.

Ancak bu ilk parlamento, modern siyasi rejimlerde karşılığını bulan tam bir 

yasama organı görevini yerine getirmemiştir. Yine de sürekli açılıp kapanmalar 

dolayısıyla kesintiye uğramasına rağmen, bir ‘parlamento geleneği’ oluşmasına az 

da olsa katkıda bulunmuştur.

Ülkemizde parlamento geleneği, bütün kurum ve kurallarıyla ancak, Büyük 

Millet Meclisinin açılmasıyla oluşmaya başlamıştır.

İstanbul’dan Meclis-i Mebusan üyelerinin de içinde bulunduğu, Ankara’da         

23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisi ile Türk parlamento tarihi, önemli 

bir dönüşüm yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda oluşturulan ve Millî Mücadele’yi 

fiilen yöneterek ülkeye bağımsızlığını kazandıran bu parlamento, dünyadaki tek 

“Gazi Meclis” olmuştur. Cumhuriyetin ilanının ardından yaşanan siyasi gelişmeler 

ise parlamenter rejimimizi olgunlaştırmış, zengin ve çok değişik cepheleri olan 

parlamento hayatı, cumhuriyetimize ve demokrasimize yön vermeye devam etmiştir.

Meclisimiz, kurulduğu günden bugüne, üzerine düşen tarihî sorumluluğu 

yerine getirmenin gayreti içerisinde olmuş ve Meclisimizin önderliğinde ülkemiz 

ve demokrasimiz, geride bıraktığımız yıllarda büyük mesafeler almış ve önemli 

kazanımlar elde etmiştir.

Çok partili siyasi hayat, işleyen bir demokratik sistem, Meclis’te tecessüm eden 

millî irade bizim en büyük kazanımlarımızdır. Bunları korumak ve geliştirmek 

hepimizin ortak sorumluluğudur.
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19. asır sonundaki parlamenter hayat denememiz ve dolayısıyla demokratikleşme 

sürecimiz nasıl kesintilere uğradıysa, 20. asırda da çeşitli şekillerde kesilmiştir. 

Parlamento tarihimiz, bütün bu kesintileri ve sorunları bünyesinde taşımaktadır. 

Parlamentomuz ve demokrasimiz, kesintilerle ve sorunlarla bugüne gelmiştir. Bu 

süreç önemli kayıplara sebep olmuş, ancak ibre demokrasiden hiç şaşmamış ve 

sekteye uğramalara rağmen demokrasi hep galip gelmiştir.

135 yıllık parlamento ve aynı zamanda demokrasi tecrübemiz, zengin bir siyasi 

tarih birikimini içermektedir. Bu zenginliğin günümüze kazandırılması kadar, 

gelecek kuşaklara aktarılması da çok önemlidir. Bu anlayışla başlatılan parlamento 

tarihi yazım çalışmaları, TBMM’nin 18. döneminden bugüne kadar devam etmiş ve 

Meclisimiz “Türk Parlamento Tarihi” isimli eseri hazırlayarak demokrasi tarihimizin 

zenginliklerini gün ışığına çıkarmıştır.

Bu çalışmayı başlatan ve sürdüren önceki Meclis Başkanlarımızı şükranla 

anıyorum. Çalışmalarda yer alan bilim insanlarımıza, katkıda bulunan Meclis 

çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yakın siyasi tarihimizi, parlamento geçmişimizi 

ve dolayısıyla millî siyaset hafızamızın önemli bir kısmını oluşturan bu eserin yararlı 

olmasını diliyorum.
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TEŞEKKÜR VE AÇIKLAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Saygıdeğer Başkanları Sn. Bülent Arınç, Sn. 
Köksal Toptan, Sn. Mehmet Ali Şahin ve Sn. Cemil Çiçek’e; 

Başkanvekilleri ve Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanları Sn. Nevzat Pakdil 
ve Sn. Prof. Dr. Mehmet Sağlam’a; 

Genel Sekreterler Sn. Rauf Bozkurt, Sn. Ali Osman Koca,  Sn. Sadettin Kalkan 
ve Sn. Dr. İrfan Neziroğlu’na;  

Yasama Genel Sekreter Yardımcıları  Sn. H. Hasan Sönmez ve Sn. İbrahim Araç 
ile Bilgi ve Bilişim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcısı  Sn. Ercan Durdular’a; 

Personel ve Özlük İşleri, Kütüphane, Dokümantasyon ve Tercüme, Basın ve 
Halkla İlişkiler, Kültür Sanat ve Yayın Kurulu ve Basımevi görevlilerine, Sn. Sabit 
Demirtunç ve Sn. Cemil Tutal’a; 

Yoğun mesaileriyle yazım sürecinde görev ve sorumluluk üstlenen Türk 
Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun üyeleri değerli meslektaşlarım: 

Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Prof. Dr. Zühtü Arslan, Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu, 
Prof. Dr. Erdal Onar, Prof. Dr. Menderes Çınar, Prof. Dr. H. Emre Bağce, Prof. Dr. 
Esat Arslan, Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Prof. Dr. Recep Boztemur, Prof. Dr. Burhanettin 
Duran, Doç. Dr. Celalettin Yavuz, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Doç. Dr. Ahmet 
Yıldız’a ayrı ayrı teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi sunarım.

Yasama dönemlerine ait ciltlerin yazımı ve basımı “birinci cilt: yasama”; 
“ikinci cilt: denetim” ve “üçüncü cilt: biyografi” olmak üzere üç ana başlık altında 
gerçekleştirilmiştir. Bazı dönemlerde yasama ve denetim ciltleri birden fazladır; 
fakat pek çok dönem üç ciltte tamamlanmıştır ve her cildin sonuna dizin eklenmiştir.

Türk Parlamento Tarihi adlı bu büyük projenin bütün aşamaları, uzun süren, 
yoğun emek ve zorlu çabanın ürünüdür; yazarlar ve yetkililer bu süreçte katkılarını 
birleştirmiş ve eşgüdüm içinde bir ortaklıkla yasama dönemlerine ait ciltlerin yazımı 
ve basımı tamamlanmıştır.

Kullanıcılar için yararlı olması dileğiyle.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu

Koordinatörü ve Editörü

Prof. Dr. Hikmet Özdemir
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SUNUŞ:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 14 ncü, Millet Meclisi’nin 3 ncü dönemi 
olan 1969-1973 yasama yılları, sadece çok önemli değişimleri barındıran bir dönem 
değildi, aynı zamanda Türk siyasal hayatının sonraki yıllarını da belirleyen gelişmeleri 
de içeriyordu. 12 Ekim 1969 genel seçimleri sonunda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
hükümeti kurma görevini, % 46,6 oyla ve 256 milletvekiliyle Meclis’te temsil edilen 
Adalet Partisinin lideri Isparta milletvekili Süleyman Demirel’e verdi. Süleyman 
Demirel 7 Kasım 1969 tarihinde hükümet programını Meclis’e sundu ve 12 Kasım 
1969’da güvenoyu aldı. Ancak Demirel hükümeti, 14 Şubat 1970 tarihinde A.P.’li 41 
milletvekilinin bütçe aleyhine oy vermesi ve sonuçta bütçenin reddedilmesi üzerine 
istifa etti. 6 Mart 1970 tarihinde bu dönemin İkinci Demirel Hükümeti kuruldu.

Adalet Partisi’nden ayrılan ve aralarında Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet 
Turgut, Yüksel Menderes, Mutlu Menderes, Talat Asal, Nilüfer Gürsoy, Bahri 
Dağdaş, Hasan Değer, Kubilay İmer gibi isimlerin bulunduğu 41 milletvekili, Ferruh 
Bozbeyli başkanlığında, 1970 yılında Demokratik Parti’yi kurdular. 

Millî Güvenlik Kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celâl Eyicioğlu, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur tarafından imzalanan ve Millet Meclisi 
Başkanlığına hitaben yazılan muhtıra, 12 Mart 1971 tarihinde Meclis Başkanvekili 
Fikret Turhangil başkanlığında toplanan 70 nci birleşimde okundu. Genelkurmay 
Başkanı kuvvet komutanlarının, Parlâmento ve hükümetin tutumunu eleştiren, 
demokratik düzen içinde Anayasanın kapsadığı tedbirlerin süratle alınmasını 
öngören, bu yapılmadığı takdirde Türk Silahlı Kuvvetlerinin idareyi doğrudan 
doğruya ele almaya kararlı olduğunu belirten 12 Mart Muhtırası üzerine Demirel 
istifa etti. Dönemin İkinci Demirel Hükümeti’nin görevi böylece sona erdi. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükümeti kurma görevini partisi CHP’den istifa 
eden Kocaeli bağımsız milletvekili Nihat Erim’e verdi. Nihat Erim büyük çoğunluğu 
T.B.M.M. dışından teknokratlarla partilerüstü bir hükümet kurarak 26 Mart 1971 
tarihinde göreve başladı. 2 Nisan 1971 tarihinde okunan Hükümet Programında, 
Hükümetin İkinci Beş Yıllık Planda ve 1971 bütçesinde yapılacak zorunlu 
değişiklikler dışında ele alınan işleri yürüteceğini, bu faaliyette hükümetin reformcu 
ve dinamik bir yapıda olacağını ifade eden Nihat Erim hükümete yol gösterecek 
ilkeleri, Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm olarak uygulanması, idari ve 
ekonomik yapının modernleştirilmesi, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi konusunda 
kararlı adımlar atılması, ülkedeki huzursuzluk ve asayişsizliğin hızla giderilmesi 
olarak açıkladı. Erim, ilk olarak toprak ve tarım reformu, milli eğitim reformu, 
malî reformlar, hukuk ve adalet reformu, devlet idaresinin yeniden düzenlenmesi 
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ve enerji ve tabii kaynaklarla ilgili reformu ele alacaklarını belirtti. Erim’e göre 
reformların temel hedefleri, ekonomik ve siyasal bağımsızlık içinde kalkınma 
olanaklarının hızla hazırlanması, laiklik ilkesinin tam olarak uygulanması, öğretim 
birliğinin sağlanması, devlet kesiminin etkin bir şekilde çalışır hale getirilmesi, özel 
kesimin toplum yararına uygun bir çalışma düzeni, güvenlik ve kararlılık içinde 
kalkınmaya katkıda bulunması, gelir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, kredi ve 
başka tedbirlerin alınması, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin 
alınması, eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi, sağlık sosyal yardım ve 
başkaca kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bunlardan yararlanmada eşitlik 
sağlanması, gençliğin temel sorunlarının ele alınması olacaktı. Ancak Birinci Erim 
Hükümeti, bu reformların birçoğunu gerçekleştiremeden, 3 Aralık 1971’de kabinede 
yer alan 11 bakanın istifası nedeniyle sona erdi.

Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından 10 Ekim 
1971’de milletvekilliğinden istifa eden ve 14 Ekim 1971’de kontenjan senatörlüğüne 
atanan Nihat Erim’e yeniden verildi. Erim, partilerüstü yeni bir hükümet kurdu ve 
22 Aralık 1971 tarihinde güvenoyu aldı. Ancak Nihat Erim 17 Nisan 1972’de sağlık 
nedeniyle istifa etti. İstifa üzerine hükümeti kurma görevi Suat Hayri Ürgüplü’ye 
verildi, ancak Ürgüplü’nün hazırladığı hükümet listesi Cumhurbaşkanı Sunay 
tarafından 12 Mart Muhtırasına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. 

Bu dönemde CHP’de de önemli gelişmeler gerçekleşti. 12 Mart döneminde, 
muhtıranın Ortanın Soluna karşı verildiğini söyleyen ve hükümete katılma 
konusunda Genel Başkan İsmet İnönü ile aralarında ihtilaf çıktığını öne süren CHP 
Genel Sekreteri Bülent Ecevit, 14 Mayıs 1972 tarihinde yapılan kurultayda İsmet 
İnönü yerine CHP Genel Başkanlığına seçildi.  

Erim’den sonra hükümet Cumhuriyet Senatosu Van üyesi Ferit Melen tarafından 
kuruldu. Melen, AP,  CHP ve MGP’den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 
Aslında MGP, Ferit Melen’in 1967’de, Turhan Feyzioğlu ve Orhan Öztrak ile birlikte 
kurucuları arasında yer aldığı Güven Partisiydi. GP, 17 Ocak 1971 tarihinde ismini 
değiştirerek Millî Güven Partisi adını aldı. Üç partinin desteklemesine rağmen Melen 
hükümetinin görev süresi de kısa oldu. 

4 Kasım 1972 tarihinde CHP Parti Meclisi, Melen hükümetinde bulunan altı 
bakanın çekilmesine ve hükümete verilen desteğin sona ermesine karar verdi. Bu 
karar üzerine İnönü partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. İsmet 
İnönü 25 Aralık 1973 tarihinde vefatına kadar TBMM’de tabiî senatör olarak hizmet 
etti. Bülent Ecevit’in ara rejim iktidarlarını desteklememe kararı, partiden başka 
ayrılmalara da neden oldu. CHP eski genel sekreteri Kemal Satır ve arkadaşları 
CHP’den ayrılarak Cumhuriyetçi Parti’yi kurdular. Bu milletvekilleri, Millet 
Meclisi’nin 3 ncü döneminin son yasama yılında CP adı altında hizmet ettiler. CP ve 
MGP 1973 yılında birleşerek Cumhuriyetçi Güven Partisi adını aldı.
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6 Nisan 1973’de Fahri Korutürk’ün Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 
Başbakan Melen 7 Nisan 1973’de istifa etti. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Naim Talû’yu hükümeti kurmakla 
görevlendirdi. Talû, AP, CGP ve bağımsız milletvekilleriyle bir koalisyon protokolü 
imzalayarak 15 Nisan 1973 tarihinde hükümeti kurdu ve 26 Nisan 1973 tarihinde 
güvenoyu aldı.

Ekim 1973 genel seçimleri sonunda hükümeti kurma çalışmaları başladı. 
Bu seçimlerde % 33,3 oy alarak 185 milletvekiliyle birinci parti olarak Meclis’te 
yer alan CHP ile AP arasında uzlaşma olmadı ve hükümet kurulamadı. Hükümet 
kurulamadığı için görevine devam eden Talû’ya hükümeti kurma görevi yeniden 
verildi. Talu, CHP, AP ve CGP’yi bir araya getirmeye çalıştı. AP kabul etmeyince 
Talû 10 Ocak 1974’de istifa etti. Yeni hükümet, CHP ve MSP koalisyonu olarak 
kuruldu ve Ocak 1973 ile Eylül 1974 arasında görev yaptı.

1969-1973 döneminde Millet Meclisi, yukarıda özetlenen siyasal koşullar 
altında, bir yandan gayret ve fedakârlık, diğer yandan iç çekişmeler, partiler arasında 
derin görüş ayrılıkları ve şiddetli mücadeleler içinde görev yaptı. Kıbrıs bunalımı 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a müdahalesini hazırlayan olaylar, Türkiye-
Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri ve hazırlık döneminden geçiş dönemine 
geçme tartışmaları, Türkiye-ABD ilişkileri ve haşhaş sorunu, Türk-Yunan ilişkileri, 
Orta Doğu sorunları, CENTO ve RCD ile ilişkiler, Türkiye-NATO tartışmaları gibi 
dış politika konuları ile 12 Mart Muhtırasının yarattığı ara rejimin sona ermesi, 
laiklik tartışmaları, toplumsal ve iktisadî bunalımlar ve bunun yarattığı toplumsal 
muhalefet, devlet idaresinin iyileştirilmesi, personel kanunu, vergi tartışmaları, 
kalkınma ve sanayileşme sorunları, toprak reformu, tarım, orman ve hayvancılık 
üretiminin ve su ürünlerinin artırılması için alınması gereken önlemler, eğitim 
sisteminde reform, gelir dağılımının sosyal adalete uygun hale getirilmesi gibi iç 
politika konuları dönemin en önemli tartışma konuları arasındaydı. 

Bu dönem Millet Meclisi’nin çıkardığı yasaların sayısı 598’dir. 1961 Anayasası’nı 
değiştiren 1188, 1254, 1255, 1421, 1488, 1699 sayılı kanunlar bu dönemde yer aldı. 
Bunların içinde en kapsamlı olan ve 1961 Anayasası’nın özgürlüklere yönelik yapısını 
sınırlandıran 1488 sayılı kanunun 1982 Anayasası’nın alt yapısını hazırladığının 
söylenmesi yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Millet Meclisi, Anayasa 
değişiklikleri yanında, 1961 Anayasası’nın, Beş Yıllık Kalkınma Planlarının ve 12 
Mart Muhtırasının öngördüğü önemli reform kanunlarını da gerçekleştirdi. Birkaç 
örnek vermek gerekirse, Millî Eğitim Temel Kanunu, Üniversite Personel Yasası, 
Üniversiteler Kanunu, Danıştay, Yargıtay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi, Noterlik kanunları, Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkileri, Harp 
Okulları, Harp Akademileri, MSB Teşkilat kanunları, Nüfus Yazımı, Nüfus Sayımı, 
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Genel Kadro, Dernekler kanunları, Gümrük kanunu, Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedbirler Yasası, Toprak ve Tarım Reformu, Madencilik Reformu, Petrol Reformu 
Kanunları bu Meclis’in yaptığı yasama faaliyeti içindedir. Birçok bakanlığın teşkilat 
kanunu da bu dönemde tamamlanmıştır.

Bununla birlikte, 1960’lı yılların sonunda ortaya çıkan ve 1970’li yılların 
başlarında hızlanan gençlik olaylarının, toplumsal, siyasal ve iktisadî bunalımlar 
doğurmasına karşılık, Millet Meclisi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ilişkin 
doğrudan bir yasama faaliyetinde bulunulmamıştır. Meclis, gençlik sorunlarının 
nedenlerini toplumsal ve iktisadî gelişmelerde aramak ve bu alanda yasa faaliyeti 
yapmak yerine, toplumsal huzursuzlukları asayişe yönelik tedbirlerle önleme 
tercihini yapmış görünmektedir. Ayrıca, I. Erim Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 
bir bakanlığı olarak oluşturulan ve Cumhuriyet Senatosu üyesi İsmail Hamit Özer 
Derbil’in bakanlığı altında 26 Mart 1971-11 Aralık 1971 tarihleri arasında görev 
yapan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile TBMM dışından Talat Halman’ın 
bakanlığı altında 14 Temmuz 1971-11 Aralık 1971 tarihleri arasında görev yapan 
Kültür Bakanlığı çalışmaları hakkında yasama faaliyeti bulunmamaktadır. 

Millet Meclisi’nin 1969-1973 döneminde gerçekleştirdiği yasama faaliyeti, 
bu ciltlerde ilgili bakanlıklar altında tarih ve numara sırasıyla gösterilmektedir. 
Bütün kanunlaştırma faaliyetleri Millet Meclisi 3 ncü dönem Tutanak Dergisi’nin 
ciltlerinde yer alan birleşimlere atıf yapmaktadır. Millet Meclisi’nin dört yıllık 
yoğun çalışması sonucunda yaptığı kanun yapma faaliyetinin iki ciltte bütünüyle ele 
alınması mümkün olmadığından bu ciltlerde yer alan yasalar hakkındaki bilgilerin 
birer rehber niteliğinde okunması ve gerektiğinde Tutanak Dergisi ile Kanunlar 
Dergisi ciltlerinde araştırma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada T.B.M.M.’nin 
ağ sayfalarında bulunan tutanaklar da kullanılmıştır. Ağ sayfalarında sistematik 
araştırma yapılması ve istenen bilgilere daha kolay ulaşılması mümkündür. Hatta 
ağ sayfalarında bulunan tutanaklar sınıflandırılmamış olsaydı bu çalışmanın bu 
süreçte tamamlanmasının daha uzun zaman alacağını da belirtmem gerekmektedir. 
Ancak çok olmasa da ağ sayfalarında yer alan bazı bilgilerin eksik, bazı atıfların 
hatalı bulunması nedeniyle araştırmacıların yine de özgün, birinci el belgeler olan 
tutanaklardan yararlanmaları, en azından özgün belgelerle karşılaştırmalı bir çalışma 
içine girmeleri çalışmanın sağlığı açısından önerilmektedir.  

1969-1973 döneminin milletvekillerinin biyografilerini kapsayan araştırmamı 
2007 yılında tamamladım. 2011-2015 yılları arasında ise Millet Meclisi’nin 
yasama, denetleme ve bütçe faaliyeti hakkında tutanaklar yanında dönemin gazete 
ve dergileri ile ikinci el kaynakları inceleme fırsatım oldu. Bu süreçte, TBMM’de 
kurulmuş bulunan Türk Parlamento Çalışma Grubunun ve bu çalışmayı koordine 
eden Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in önemli yardımlarından yararlandım, kendisine ve 
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çalışma grubu çalışanlarına şükranlarımı sunarım. Yine de çalışmanın hatalarından 
ben sorumluyum.

Yukarıda belirttiğim gibi, bir tarih öğrencisi için dört yıllık bir dönem oldukça 
uzun bir süre ve bu çalışmanın daha da iyi olabilmesi için bir on yıl daha çalışmak 
gerektiğini düşünüyorum. 1969-1973 dönemi Türk Parlamento Tarihini çalıştığım 
sürede büyük desteğini, ilgisini ve yardımını esirgemeyen Muteber Boztemur ile ilk 
gençlik yıllarını babasıyla geçirmek yerine sabırla ve olgunlukla çalışmasını izleyen, 
yetiştiği yıllarda da destekleyen Deniz Orhun Boztemur’a içten teşekkürlerimi 
sunarım. Onların desteği olmasaydı bu beş ciltlik çalışma hiç gerçekleşemezdi.

      
  Recep Boztemur

  16 Kasım 2015
   ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
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İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arkadaşının, İstanbul’da öldürülen 
öğrenciler dolayısıyla Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca Başbakan 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/1)

C.H.P. Millet Meclisi Grup Başkanvekili Necdet Uğur (İstanbul) ve 6 arkadaşı 
tarafından 17 Aralık 1969 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan, İstanbul’da 
öldürülen öğrenciler dolayısıyla Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca Başbakan 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 19 Aralık 1969 
tarihinde toplanan 17 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“14 Aralık 1969 Pazar günü sabahı İstanbul Beşiktaş’ta İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi önünde tecavüz niyetiyle geldikleri belli 
silâhlı bir grup tarafından Battal Mehetoğlu adındaki öğrenci, olay yakınında nöbet 
tutan toplum polisinin gözleri önünde silâhla öldürülmüştür. Bu olaydan bir hafta 
önce aynı Akademinin kapısı önünde, yine silâhla Mehmet Büyüksevinç adında bir 
öğrenci öldürülmüş, iki öğrenci yaralanmış, ancak, öğrencilerin ısrarlı gayretleriyle 
bâzı şahıslar tevkif edilmiştir. 

Son olaylarla birlikte son zamanlarda öldürülen öğrencilerin sayısı durmadan 
artmıştır. Gözler önünde işlenen bu suçların çoğu zaman failleri bulunamamıştır. Bu 
olaylar münferit olaylar olarak ele alınamaz. Bu olaylar, Konya, Taksim, Kayseri ve 
benzeri çeşitli olaylarla birlikte ele alınmalıdır. Olaylar bu şekilde ele alındığında, 
Hükümetin aşırı sağ kuruluşları himaye ve müsamahasiyle, ayrı bir yönetim yoluna 
girdiği görülmektedir. Başbakan böylece Anayasanın kendisine verdiği yetkileri bir 
tarafa bırakarak, yetki dışı yollarla kendi isteklerine uygun bir yönetim getirmek 
teşebbüsündedir. Bundan dolayı her bakımdan sorumludur. 

Bu nedenlerle İstanbul’da öldürülen öğrenci olaylarından dolayı, Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince Başbakan hakkında gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz.”

Başkan, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması konusunun bir sonraki 
birleşimde müzakereye tabi tutulacağını bildirdi.1

Necdet Uğur (İstanbul) ve altı C.H.P. milletvekili tarafından verilen, İstanbul’da 
öldürülen öğrenciler dolayısıyla Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca Başbakan 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 22 Aralık 1969 
tarihinde toplanan 18 inci birleşiminde görüşüldü.

Önerge yeniden okunduktan sonra önerge sahibi olarak Necdet Uğur (İstanbul) 
kürsüye davet edildi. Necdet Uğur, toplantının saat 15,00 te olacağı düşüncesiyle 
geldiklerini, ancak saatin 17.00 olmasına rağmen iki saattir toplanamadıklarını, 
Adalet Partisinin çalışmakta olan Bütçe Komisyonu üyelerinin mesailerini tam sona 
erdirecekken alelacele, telâşla oylama için Genel Kurul’a davet ettiklerini belirterek, 
kendi amaçlarının bunalım üzerinde sorumlu partiler olarak fikirlerimizi söylemekten 
başka bir şey olmadığını ifade etti. Mecliste gençlik olayları konuşulurken Başbakan 
Demirel’in bu konuda hassasiyet gösterdiğini ve delillerin getirilmesini, bildiklerini 

1  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 17 (19 Aralık 1969), 
s. 516-517. 
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söylemelerini istediğini, demokrasinin ancak böyle yaşatılacağını ve meselelerin 
görüşülerek, tartışılarak asgari müştereklerin bulunacağını, Demirel’in vurguladığını 
söyleyen Uğur, buna rağmen A.P. milletvekillerinin hiçbir sebep yokken iki 
saat geçirdiğini ve muhalefetin konuşmasına müsaade etmediğini vurguladı. 
Türkiye’deki bu bunalımın sebebinin hükümetin hükümet etme anlayışı, din ve 
vicdan hürriyeti hakkındaki anlayışı ve devlet kuvvetlerini kullanış tarzı olduğunu 
söyleyen Uğur, bütün bu gelişmelerin Türk halkının gözleri önünde gerçekleştiğini, 
Adalet partililerin, çoğunlukla bu memleketi idare etme sevdasından vazgeçmeleri 
gerektiğini, C.H.P.’nin göstermelik muhalefet olmadığını, A.P.’nin muhalefeti 
konuşturmama stratejisi karşısında konuşmayacaklarını ve Meclisi terkedeceklerini 
ifade etti. C.H.P. grubu, karşılıklı konuşmalar, A.P. sıralarından gürültüler, ‘bravo’, 
‘sokağa, sokağa’ sesleri, A.P. ve C.H.P. sıralarından karşılıklı gürültüler arasında 
Meclis’i terketti. 

Gensoru önergesi hakkında G.P. grubu adına söz alan Emin Paksüt (Ankara) 
C.H.P.’nin tavrını eleştirdi ve önerge hakkındaki görüşlerini açıkladı: “…İçişleri 
Bakanımız bu önergenin verilmesinden sonra neler söylüyor? G. P. Genel Başkanının 
aynı gün yapmış olduğu gündem dışı konuşmada; ‘üniversitelerimizi, okullarımızı, 
talebe yurtlarımızı silâh deposu olmaktan kurtarmamız lâzımdır, bunlar üzerine 
eğilmek lâzımdır’ tarzındaki bir ciddî temennisi, memnuniyetle görüyorum ki 
Hükümet tarafından bir takip konusu yapılmış. Demek ki bu Anayasaya rağmen 
Hükümet bir şeyler yapabilirmiş. Vazifesini müdrik, Türk Milleti adına karar verdiğini 
müdrik, bir vazife duygusuna sahip hâkim, arama kararını tereddütsüz vermiş, polis 
vazifesini yapmış, aramış. Şimdi mücerret bu önerge ele alınırsa, (yani nasıl ters 
bir yolun içinde olduğumuzu düşünüyorum ona üzülüyorum.) tam gündeme alınıp 
konuşulması lâzımgelen bir şey. Hakikaten samimî kanaatim. Maskeyi indirelim 
hep beraber. Kimdir profesyoneller, kimdir sol yumruk sıkarak Dil - Tarih Fakültesi 
önünde öğrenci kuşatması yapanlar? …

Gensoru nedir? Muhakkak Başbakanın bir meselede sorumluluğu tarzında 
tecelli etmez, ama birtakım olaylar cereyan ediyor. Şimdi bakınız Sayın İçişleri 
Bakanı diyor ki; ‘Bu saldırganlıklara karşı puanlı bir şekilde mücadele ediyoruz.’  
Bakın, dikkat edin, ‘plânlı bir şekilde mücadele ediyoruz... Hakikaten okumak 
istiyen öğrencilerimizi aşırı sağ ve sol militanlarının tasallutundan kurtaracağız.’ 
Böyle söylüyor. Dahasını söylüyor, ‘Bunların arkasından siyasi kişilerin çekilmesi 
lâzımdır’ diyor. 

Tek taraflı değil, mesele tek taraflı değil arkadaşlar. Meseleyi koyalım ortaya. 
Ben açık söylüyorum, ‘bunu nasıl olsa bütçede konuşuruzun’ anlamı yok. A. P. nin 
Sayın Genel Başkanı Başbakanın dünkü konuşmasiyle mutabıkım; memlekette 
böyle kalkınma olmaz... Biz G. P. ni kurduğumuz zaman, müstehzi bir eda ile 
‘Güvene mi ihtiyaç var?’ demişlerdi. Evet, memleketin güvene ihtiyacı olduğu için 
kurulduk. Memleketin bir numaralı meselesi. Hepsi sonra gelir; kalkınma hızı da 
sonra gelir, bütçedeki ödenek de sonra gelir, ötekide sonra gelir. Halledeceğiz bunu 
arkadaşlar. Açık söylüyorum bir parlâmento, milletin kaderine hâkim olan en yüksek 
organ bu meseleyi halletmeye muktedirdir. Bütün cepheleriyle didik didik ettikten 
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sonra tedbirleri de getirmeye muktedir. Bırakacak mıyız C.H.P. Genel Başkanının 
söylediği, ‘aşırı sol haytalara’ memleketi? Bırakacak mıyız onun kullandığı tâbirler, 
‘aşırı sol serserilere’ memleketi? …

O halde ben A. P. nin Sayın Genel Başkanından Başbakandan özellikle rica 
ediyorum; eğer grupları, bu iş nasıl olsa konuşuldu, havanda su dövüyoruz tarzında 
bir mülâhaza ile daha önce bu gensoruların reddi tarzında bir karara gitmişse, 
hâdiselerin seyri karşısında anamuhalefet sıfatını şimdilik taşımakta olan bir 
partinin tutumu karşısında, yeniden meseleyi bir fevkalâde grup toplantısiyle ele 
alsınlar, bunu gündeme alalım biz, sağı ile solu ile konuşalım. Bunu konuşmaksızın 
parlömanter rejim itibar kazanamaz arkadaşlar. Unutmıyalım ki, hukuk bir inanç 
manzumesidir. Hepsi bu kadar. Yalnız hukuk kaideleri uygulanacak inançla, veyahut 
uygulanmıyacak... Siz bu mesele üzerine ciddiyetle gitmezseniz, yani, bu memleketin 
polisini, bu memleketin jandarmasını, bu memleketin savcısını, bu memleketin 
derece derece hâkimini rejimi kurtarmaya yeter güçte görmeyin, görmeyin... 
Güç millettedir ve onun en gerçek temsilcisi, en üstün temsilcisi sizlersiniz, yani 
Parlâmento. Öyle ise meseleye el koyalım. Bütün iddialar ortaya konsun, isnatlar 
ortaya konsun çırçıplak edelim. Nereden geldi bütün bunlar, kimdi bu haytalar, ne 
zaman korundu, nasıl kondu, söyliyelim bunları. G. P. olarak meseleyi bu ciddiyette 
görüyoruz. Bizim maksadımız şahıslarla, teşekküllerle uğraşmak değil, ama 
meseleleri tek taraflı görmeye işin tahammülü yoktur. Meseleye ciddiyetle eğilmeye 
mecburuz…

Arkadaşlar, bu tarafı böyle; bu tarafı bu... Ama bir tarafı?.. Memleketin zabıta 
kuvvetleri yerine kaim olarak, solculuğu tenkid etmek için dinî hissiyatı gıcıklıyarak, 
silâhlanarak baskın yapma tertiplerine giren bir faaliyet de var. Yok mu bir ‘aşırı 
sağ’ diye adlandırılan davranış? Yoktur, diyemezsiniz. Sayın Genel Başkanınız 
da Başbakan da söyledi, herkesin de gözü önünde cereyan eden hâdiseler var… 
Tabiatiyle, ister istemez, birinci plânda görev, Mecliste çoğunluk olan, Hükümeti 
tek başına kurmuş olan, Devleti yönetmek şerefini ve mesuliyetini tek başına 
taşıyan - esas itibariyle - Adalet Partisine düşer. Biz inançlarımız istikametinde 
memleketi kurtaracak her harekete yardımcı oluruz, ama lütfen buna imkân veriniz. 
Devrenin başında, daha bütçe müzakereleri başlamadan ve olaylar bu vahamette 
iken, Parlâmentoyu bir ciddî konu üzerine eğilmemiş durumuna getirmeyiniz. Bu 
imkânı sağladığınız takdirde, neticede aklı - selimin galebe çalacağına, vatanperver 
duyguların galebe çalacağına inanıyoruz ve C. H. P. Genel Başkanının istediği gibi 
de maskeleri indirmeye gücümüz yetecektir.”2

A.P. grubu adına İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) söz alarak grubunun görüşlerini 
açıkladı: “…Sayın Paksüt, bu meselenin burada konuşulması lâzımgeldiğini, Adalet 
Partisinin, - açıkça değilse de yanlış veya ima yoluyla - yanlış bir taktiğe gittiğini, bu 
konuşmaların burada yapılmasının lâzımgeldiğini ileri sürüyorlar. Ancak bendeniz 
de, Grupumuz da, bu hususların burada konuşulması lâzımgeldiğine kaniiz. Doğru 

2 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 560-565.



6

söylüyorlar. Ancak bu bir gensoru ile değil, Hükümet Başkanı, sayın bakanlar, 
memleketimizde hürriyet rejimini muhafaza etmek için kalkınmayı temin etmek 
için, bütün vatandaşlara eşit muamele yapmak için, kanunları tarafsız şekilde tatbik 
etmek için bütün güçleriyle çalışırken, bunlar baklanda bir gensoru açılmasına karar 
vermek ve bunu burada konuşmak insaf ölçüsüyle kabili telif değildir. Getirirler 
bir genel görüşme önergesi, burada konuşuruz. Memleketteki bu sosyal olayların 
nedenlerini ortadan kaldıracak kanuni tedbirler getirirler, bunları burada konuşuruz. 
İdari tedbirler gelir, iktisadi tedbirler gelir, bunlar hakkındaki kanun teklifleri 
ve önergeleri konuşuruz, ama biraz evvel de arz ve izah ettiğim gibi, vazifesini 
yapmaktan başka hiçbir arzusu ve günahı olmıyan kimseleri, güya vazifelerinde 
ihmal göstermişçesine haklarında bir gensoru açılmasına karar vermeyi asla doğru 
bulmayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konulara bu şekilde kısaca değindikten sonra önerge 
üzerindeki görüşümüzü arz etmek istiyorum, zamanın kısalığı dolayısiyle önergeye 
bağlı kalarak sırasiyle arz etmek istiyorum. Önergede, üniversite talebelerinden 
Battal Mehetoğlu ile Mehmet Büyüksevinç’in öldürülmüş bulunduğu, bunlardan 
birincisinin polisin gözü önünde öldürülmüş bulunduğu ve polisin müdahale etmediği, 
ikincisinin suçlularının ise yakalanması için gayret gösterilmediği, talebelerin ısrarı 
üzerine bunların tevkifi cihetine gidildiği iddia edilmektedir. Bu husus tamamen 
hilafı hakikattir. Birinci hâdisede polis orada mevcut değildir, üniversite tarafından 
yardım istenilmediği için 200 metre uzakta inzibati tedbirler alınmış bulunuyordu. 
Hâdisenin vukuundan sonra polis oraya gelmiştir. İkinci hâdisede ise, öğrencilerin, 
tevkiflerin yapılması için ısrar bir yana, bu öğrenciler karşı taraftan korktukları için 
âmme şahitliğini yapmaktan dahi çekinmiş bulunmaktadırlar. Muhterem arkadaşlar, 
önergede bu iki olaydan kısaca bahsedildikten sonra, cinayetlerin gittikçe arttığı ve 
ekserisinin failinin bulunamadığı da iddia olunmaktadır. Bu iddiayı yapabilmek için, 
insanın kulaklarını hakikatin sesine kapaması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Zira daha 
birkaç gün evvel burada Hükümetin Sayın Başkanı ve İçişleri Bakanı faili meçhul 
suçların bulunmadığını, bir hâdise hariç, diğer ölüm vakalarında suçluların yakalanmış 
bulunduğunu, adliyeye sevk edildiğini ve bunlardan birçoğunun da tevkif edilmiş 
bulunduğunu burada sarahaten Yüksek Heyetinize arz etmiş bulunuyorlar. Şimdi, 
sekiz ölüm vakasından sadece bir tanesinin failinin aranmakta olması ve diğerleri 
hakkında gerekli takibatın yapılarak suçluların adalete teslim, edilmiş olması ve 
bunların tevkif edilmiş bulunmaları karşısında, Sayın C.H.P. li arkadaşımın, faili 
meçhul cinayetlerin günden güne arttığı yolundaki beyanının hakikate ne derece 
uygun bulunduğunu yüksek takdirinize bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önergede Konya olaylarından, Kayseri olaylarından, 
Taksim olaylarından bahsedilmekte ve bu son hâdiselerin tek başına ele alınmasnm 
doğru olmıyacağı, bu hâdiselerle birlikte ele alınmasının ve müzakere yapılmasının 
lâzımgeldiği iddia edilmektedir. Arkadaşımız, zannediyorum geçen devre burada 
milletvekili bulunmadığı için, zabıtları da karıştırmak zahmetine katlanmadığı için 
bu konuları buraya yeniden getirmiştir. Zabıtları okuyan arkadaşlarımız veya geçen 
devre burada bulunan arkadaşlarımız göreceklerdir ki, bu konular gerek gensoru, 
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gerek genel görüşme veya gündem dışı konuşmalarla Yüksek Meclise getirilmiş, 
ariz ve amik konuşulmuş ve burada karara bağlanmıştır. Bu bakımdan bunların 
tekrar burada konuşulmasının yeri olmadığı, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, asıl önergenin önemli yönünü, İktidar Partisi 
Hükümetinin sağ düşünceli kuruluşları himaye ettiği yolundaki itham kapsamaktadır. 
Bu itham karşısında grupumuzun görüşünü tam ve kâmil olarak ifade etmiş bulunan 
Sayın Başbakanımızın birkaç gön evvel burada yapmış olduğu konuşmadan o kısma 
ait bir parçayı okumakla yetineceğim…

Biz kimseyi himaye etmeyiz. Türk kanunları herkesi kanunlar önünde eşit 
farzediyor, eşit addediyor. Bu eşitliğe sadıkane bağlıyız. İhtiyacımız da yoktur 
kimseyi himaye etmeğe. Fikirlerimizi orta yere koymuşuzdur. El altından başka türlü 
fikrimiz de yoktur. Açıktır, seçim beyannamemiz, Hükümet beyannamemiz. Biz, din 
ve vicdan hürriyetinin müdafaasını yaptık, geliyoruz. Din ve vicdan hürriyetinin 
müdafaasını yapmaya devam edeceğiz. Din ve vicdan hürriyetinin müdafaasını 
yapıyoruz diye bize birtakım damgaların vurulması kadar, söyliyebileceğimiz şey, 
bu din ve vicdan hürriyetinin açık müdafaasını ediyoruz, ‘el altından değil, işimize 
geldiği zaman şöyle, işimize geldiği zaman böyle değil’ diyorlar. Görülüyor ki, 
sevgili arkadaşlarım, Sayın Başbakanın ağzı ile A. P. Hükümeti icraatında kötülük 
ve kanuna aykırı hareket kimden ve kime karşı gelirse gelsin, bunu nazarı itibara 
almadan, bir hukuk devletinde yapılması lâzımgelen hareketleri aynen uyguluyor 
ye kanunları tatbik ediyor ve bu Sayın Başbakanın ağzı ile Yüksek Heyetinizin 
huzurlarında vazifesi olmakla beraber bir kere daha taahhüt ve ifade ediliyor.

Muhterem arkadaşlarım, önergenin sonlarına doğru önergeciler asıl gayelerine 
geliyorlar ve buradan, Sayın Başbakanın gerçekleri ve yetkileri bir tarafa bırakarak 
kendi arzusuna uygun bir idare sistemi kurmaya teşebbüs ettiğini ileri sürüyorlar. Bu 
hususta da Yüksek Heyetinize gene Sayın Başbakanımızın 17 Aralık 1969 tarihinde 
yapmış olduğu konuşmada Hükümetin hangi yolda olduğunu ve hangi çaba içinde 
bulunduğunu gayet açık ve sarih olarak belirten konuşmasının bir kısmını tekrar 
edeceğim…

Arkadaşlar, bu kısma sözlerimin başında da kısaca değinmiştim, bugüne kadar 
Türk gençliğini ve bir kısım halkı sokağa dökmek gayretleri maalesef siyasi parti 
içerisinde bulunan bâzı şahısların arzuları olarak ele alınmış ve bu yolda çabalar 
sarfedilmiştir. Sayın İnönü, Sayın Paksüt arkadaşımızın da burada belirttiği veçhile, 
hiçbir zaman ‘A.P.’ye gericileri destekliyor’ diye bir kanaatin ileri sürülemiyeceğini 
söylemiş olmakla beraber, onun grupuna mensup, hattâ grup başkanvekili olan 
arkadaşımız Meclis kürsüsünde bunun tam aksi olarak, A.P. İktidarının, sağ kanadı 
desteklediği yolundaki iddiayı ortaya koymuş, dışarıda da, irtica olduğu yolunda 
konuşmaları desteklenmiştir. Bunlar yüksek huzurunuzda, doğa kanunlarından 
bahsedilmek suretiyle yapılan öğretmen boykotunun burada konuşulması sırasında, 
bu öğretmenlere kıymıyalım, her yerde bunlara müsamaha yapılıyor şeklindeki 
beyanlarla teşvik ve tahrik edilmiştir. Ne yazık ki, bütün kanuna karşı hareketler 
muvacehesinde ne Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, ne de diğer üyeleri 
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bunların kanuna aykırı olduğunu açık ve sarih olarak ortaya koymamışlardır. Meselâ 
bundan birkaç gün evvel gündem dışı konuşmasında öğretmen boykotlarına uzun 
uzun değinmiş, ama bir tek kelimeyi ifadeden kaçınmıştır. Bu boykot kanuna uygun 
mudur, kanuna aykırımıdır, suç teşkil eder mi, bunu bir türlü söylemek istememiştir 
ve söyliyememiştir de. Sola karşı, evvelce kendisinden hiç işitmediğimiz ve bizleri 
memnun eden bâzı beyanlarda bulunmuşsa da, yine de bu safta bâzı tahrikler zaman 
zaman yer almaktadır.”3

Bakanlar Kurulu adına İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (Cumhuriyet 
Senatosu Muğla üyesi) kürsüye davet edildi ve gensoruya konu olan olaylar 
hakkında açıklamalarda bulundu: “…Muhterem arkadaşlarım, söyledikleri şudur: 
Birtakım olaylar olmuştur, ama bu olayların failleri bulunmamıştır, bunlar Kayseri 
olaylarıdır, Konya olaylarıdır, 16 Şubat olaylarıdır ve nihayet bu ay içinde cereyan 
etmiş ve iki öğrencimizin öldürülmesiyle sonuçlanan olaylardır. Bunlar hakkında 
bendeniz daha bir hafta evvel, onu takiben Sayın Başbakanımız olayların faillerinin 
bulunduğunu bu kürsüde gayet sarih ve açık olarak ifade buyurdular. Buna rağmen 
hâlâ bu olayların failleri yoktur, deniliyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; Meclisimizin zabıtlarına bir kere daha tescili 
için Konya olaylarını ifade ediyorum: 23. 7. 1968 tarihinde vukubulan bu olayın 
elli sanığı tesbit edilmiş, 22 si beraet etmiş, 27 si cezaya mahkûm olmuştur. Ayrıca 
idareciler, kanun tatbikçileri hakkında da takibat yapılmış, Temyiz Mahkemesi 
neticesinde bu idareci, görevli arkadaşımızın bir kusuru, suçu, ihmali olmadığı sabit 
olmuştur. 8. 7. 1969 tarihinde Kayseri’de vukubulan hâdiselerin de 14 sanığı adalete 
teslim edilmiş, tevkif edilmiş ve ayrıca idareciler hakkında da tahkikat yapılmış, 
kendilerine izafesi mümkün bir suç hali tesbit edilememiştir. Öldürüldüğü halde 
failleri bulunamadığı tarzında yapılan iddiaların konularına temas ediyorum ve Yüce 
Meclise arz ediyorum:

Vedat Demircioğlu; 16. 7. 1968 günü Gümüşsüyü öğrenci Yurdunda pencereden 
atlamak suretiyle ölmüştür. Hâdisenin tarzı cereyanına göre faili bahis konusu 
olamaz. 

Turhan Erdoğan; 16. 2. 1969 günü Taksim’de vukubulan çatışmada ölmüştür, 
memurdur. Olayın 51 kişilik faili vardır, hepsi olduğu gibi adalete teslim edilmiştir 
ve hesap vermektedirler. 

Mustafa Bilgili; MTTB binasında 21.9.1969 gecesi elindeki molotof kokteyli 
patlamak suretiyle infilâk olmuş ve ölmüştür. Yani hazırladıkları molotof kokteyli 
kendi elinde patlamıştır. Bu itibarla hâdisenin tarzı cereyanı ve mâhiyetine göre faili 
mevzuubahis değildir. 

3 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 565-569.



9

Mustafa Taylan özgür; faili bulunamıyan tek hâdise budur. 23. 9. 1969 tarihinde 
olmuştur. Hâdise bir topluluk içinde cereyan etmiştir. Bir cenaze merasimimde tesbit 
edilmiştir ve topluluk içinde, kütle hareketleri içinde hâdiselerin faillerini bulmanın 
güçlüğü aşikârdır, buna rağmen takibe dilmektedir ve elbette bulunacaktır. 

Mehmet Cantekin; İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulunda 
19. 9. 1969 günü solcu birtakım öğrencilerin okula yaptıkları tecavüz sırasında 
dövülmüş, öldürülmüş ve suçluları olan 10 kişi zabıtaca yakalanarak adalete teslim 
edilmiştir. 8. 12. 1969 günü saat 22,45 de Mehmet Sevinçbüyük, Ahmet Kayıtmaz 
ve Hasan Zerek adlarındaki Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi öğrencileri 
Akademinin otobüs durağı önünde, etraftaki koruluktan gelen kurşunlarla 
vurulmuştur ve faili olan 7 kişi yakalanmış, adalete tevdi edilmiş, hepsi de tevkif 
edilmiştir. Şu halde bu hâdisenin failleri de yakalanmış veya öğrenilmiştir. 14. 12. 
1969 gecesi saat 6.30 da Akademinin önünde, Akademiyi bekliyen talebelerle oraya 
gelen 40 - 50 kişilik grup arasında cereyan eden müsademenin sonunda Mehmet 
Bekleyen, Battal Mehetoğlu adındaki öğrencilerimin öldürülmüştür. Hâdiseyi 
takiben gayet sıkı ve hedefli bir takibin içine geçilmiş ve 16 kişilik fail grupu adalete 
teslim edilmiş, bunların içinde 7 kişi halen tevkif edilmiş, diğerlerinin mahkemeleri 
de tevkif siz olarak devam edecektir. Şu halde, bu hâdisenin de faili, asıl faili ve 
fer’i faili zabıtaca yakalanmış ve Türk adliyesine teslim edilmiş ve Türk hâkimi 
tarafından tevkif edilmiştir. Şu halde, hâdiseler olmuştur, birbiri ile irtibatlı hâdiseler 
olmuştur, alma failleri bulunmamıştır, bulunmamasında müsamaha vardır, tesamuh 
vardır tarzındaki iddianın maddi gerçekle, hukukî gerçekle uzaktan yakından bir 
alâkası yoktur. Bu, doğrudan doğruya isnattır ve iftiradır, sahiplerine bu iftirayı da 
diğerlerinde olduğu gibi iade ediyoruz…

Şimdi muhterem arkadaşlarım, birtakım aşırı uçların bu anarşik hareketleri 
meydana getirdiği bir vakıadır. Bu, inkâr edilemez, işte bunu dikkate alarak Yıldız 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde sulh hâkiminden aldığımız bir 
kararla bir arama yaptık. Burada bulduklarımız şunlardır: Muhtelif cins ve ebatta 
8 aded tabanca, 2 aded av tüfeği, 2 aded sustalı çakı, 2 aded kama, 1 aded şiş, 171 
aded muhtelif marka ve çapta mermi, 16 molotof kokteyli, 12 aded tabanca şarjörü, 
13 aded domdom tabanca kurşunu, 39 aded av tüfeği mermisi, 1 aded lastik cop, 
43 aded palaska, 98 aded tabanca mermisi, 2 aded tabanca mermi kovanı, 4 aded 
tahtadan yapılmış mavzer tüfeği, 35 aded molotof kokteyli yapmaya yarar alet ve 
edevat ve malzeme, 18 aded demir çubuk, 1 aded dürbünlü tüfek. 

Arkadaşlar; bunları tesbit ettik ve bu hâdisenin faillerini de Türk adliyesine tevdi 
ve teslim eyledik. Burada şunu ifade etmek isterim: Bu dürbünlü tüfeğin, Türkiye’nin 
anarşik hareketleri içinde birinci plânda rol oynamış, çeşitli kanunsuzluklar yapmış, 
Türk zabıtasına karşı gelmiş ve aşırı solun militanı ve lideri mevkiinde bulunan 
Deniz Gezmiş’e aidolduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. Deniz Gezmiş’in hüviyetini 
takdim ettim. Bunu nerede bulduğumuzu da açıklamak isterim. Bunu Türk Milli 
Gençlik Teşkilâtı binasında bulduk. Aramak isteyişimize mukavemet gösterdiler. 
Sonunda girdik, bu anarşisti, bu komünisti, bu kanun kaçağını oradan yakaladık…
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Bunlar, kanuna tevdi edilmiş kişiler, aşırı solun mensuplarıdır, bu kürsüde tescil 
ediyorum. MTTB’ni de aradık, ihbar vardı, hâkim kararı aldık, aradık. Orada da 
14 aded molotof kokteyli, 17 aded sopa ve çeşitli malzeme bulduk. Dün sabah da 
yaptıklarımız vardır; Kadırga Yurdunu da aradık. Orada da bir av tüfeği ve mololtof 
kokteyli, çeşitli alet bulduk ve ayrıca aşırı uçların, hangi taraftan olursa olsun, gidip 
oturdukları lokalleri ve kahvehaneleri taramak suretiyle üç tane de, üzerlerinde 
tabanca bulduk ve adalete tevdi ettik. 

İşte şu izahatımız gösteriyor ki, biz ne bir şahsı, ne bir zümreyi himaye eden 
Hükümet değiliz. Biz, zümrenin Hükümeti değil, 32 milyon Türk Milletinin 
Hükümetiyiz ve hukuk devletinin, demokratik hukuk devletinin gerekleri içinde, 
Büyük Mecliste taahhüdettiğimiz esaslara vefa göstererek plânlı ve hedefli bir 
çalışmanın içindeyiz ve bu çalışmalar Türkiyede emniyet ve asayiş meselesini çözüp 
rayına oturtacak çalışmalardır. Bu çalışmalara devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, önergede temas edilen ikinci bir nokta; yine Türkiye’nin 
gerçeklerine uymıyan, kendisine mahsus bir görüştür. Diyor ki: ‘Hükümetin, aşırı sağ 
kuruluşları, himaye ve müsamahasiyle ayrı bir yönetim yoluna gittiği görülmektedir.’ 
Hükümetin, ayrı bir yönetimde olduğunu, ayrı bir idare sistemi içinde olduğunu 
teyideden hiçbir delil yoktur. Hükümet, bir hukuk devleti yönetimi içindedir. 
Hükümetin, yönetimi ve idare sistemi hukukîdir, kanunîdir, Türk Anayasasına 
uygundur. Hep böyle olmuştur, böyle olmaktadır ve böyle olmaya devam edecektir. 
Kendileri bu ifadeleriyle, bir zümreyi himaye ettiğimizi söylemek istediler, ama 
himaye etmediğimizin yepyeni bir delilini biraz evvel söyledim, bütün aşırı uçlar için 
aynı muameleyi yaptığımızı Yüce Heyetinize sundum, Gerçekten, bu sıralan bırakıp 
gitmelerinin sebebi de budur. Söyliyecekleri bir şey kalmamıştır. Bunun delilini 
söyliyemezler, getiremezler... Muhterem arkadaşlarım, şu mâruzâtım göstermektedir 
ki, ortaya konulmuş olan önergenin muhtevası, hakikat dışıdır, hilafı hakikattir, 
bühtanla ve iftira ile doludur. Bunun için de söylenenlerin, şunun için de söylenenlerin 
hiçbirisi bize yakıştırılamaz, bize izafe edilemez. Biz açık bir iktidarız ve meşru 
bir iktidarız. Her zaman hesabını vermiş ve vermeye amade olan bir iktidarız… 
Bendeniz, sözlerimi bitirirken; bir hukuk devletinin icapları içinde, kanuna karşı 
gelenlerle, anarşik hareketlere tevessül edenlerle mücadelemizden yılmıyacağımızı 
ve plânlı ve gayretli çalışmalarımızın sonucundan Büyük Meclisimizin memnuniyet 
duyacağını bir kere daha ifade ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.”

Başkan, bu konuşmalardan sonra gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususunu oya sundu. Önerge kabul edilmedi.4

4 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 569-571.
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Konya Milletvekili Necmettin Erbakan’ın, Türkiye Odalar Birliği üzerinde 
kanunsuz tasarılarda bulunulduğu iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/2)

Necmettin Erbakan (Konya)tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
Türkiye Odalar Birliği üzerinde kanunsuz tasarruflarda bulunulduğu iddiasiylc 
Anayasalını 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 19 Aralık 1969 Cuma günü yapılan 17 nci birleşiminde 
okundu: 

“Özü: Türkiye Odalar Birliği üzerindeki kanunsuz tasarrufları dolayısiyle 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair önerge:

Türkiye’mizin mevcut imkânlar içerisinde daha süratle kalkınabilmesi, sadece 
muayyen ve mahdut bâzı zümrelerin inkişaf ve gelişmelerine imkân sağlamakla değil, 
topyekun, bütün vatan sathına yaygın bir iktisadi kalkınma politikasının yürütülmesi 
ile mümkün olacağı hususu her türlü şüpheden âri bir gerçektir. Bu gerçeği yıllardan 
beri kavramış olan Türk özel sektör camiası, bilhassa son yıllarda kendisinin en 
yüksek kanuni müessesesi olan, Türkiye Odalar Birliği bünyesinde kalkınmayı yurt 
sathına yayıcı zihniyette kimseleri işbaşına getirme ve bu zihniyeti anapolitika olarak 
yürütme gayreti içerisine girmiştir. Ancak birlik bütün bu gayret ve çalışmalardan 
istediği neticeleri alamamaktadır. Bu duruma en büyük engeli Hükümetin iktisadi 
kalkınmasındaki yanlış politikası teşkil etmektedir. Çünkü Hükümet yaygın kalkınma 
politikası yerine daha ziyade mahdut zümrelerin gelişmesine imkân sağlıyan bir 
politika gütmektedir. Bu politikasını aynı zamanda Odalar Birliği bünyesinde de 
yürütmeye kalkışmaktadır. İşte Türkiye Odalar Birliği içinde son birkaç yıldan - beri 
devam eden ve bilhassa son altı ayda su yüzüne çıkmış bulunan ve yeni Hükümetin 
kuruluşundan sonra had safhaya erişmiş olan huzursuzluk ve mücadelenin asıl 
sebebini hakikatte bu temel görüş ayrılığında aramak lâzımgelir. Hükümet, yalnız 
esastaki hatalı görüşün sahibi olmakla kalmamış ayrıca bu görüşünü yürütmek için 
kanuni yolları bir tarafa bırakarak kanun ve hattâ Anayasa dışı bir icraatın içine 
girmiştir. Şöyle ki: 

1. Türkiye Odalar Birliği, halen Türkiye’mizin muhtelif vilâyetlerine dağılmış 
toplam olarak takriben 300 000 kayıtlı üyesi bulunan 211 ticaret odası, sanayi odası 
ve ticaret borsalarının müştereken kurdukları ve finanse ettikleri bir müessesedir. 
Anayasanın 122 nci maddesinin teminatı altında ve 5590 sayılı Kanuna göre tesis 
olunmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Anayasanın mezkûr 122 
nci maddesinde sarahaten ‘Kamu kuruma niteliğindeki meslek kuruluşları, kanımla 
meydana getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilir. 
İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici veya 
sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz. Meslekî kuruluşlarının tüzükleri, yönetim 
ve işyerleri demokratik esaslara aykırı olamaz’ denildiği halde:

a) Türkiye Odalar Birliği 8 Ağustos 1969 tarihlerinden beri Hükümet tarafından 
polis işgali altında tutulmaktadır. 
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b) 24 - 25 Mayıs 1939 tarihli Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun demokratik 
esaslar dâhilinde seçtiği meşru idare heyetini gene Hükümet 8 Ağustos 1969 tarihinde 
zor kullanarak görevinden uzaklaştırmış ve Genel Kurulca ıskadedilmiş yetkisiz 
kimseleri getirip birliğe oturtmuştur. 

c) Birliğin işleyişini kazaî mercilerin hükümlerini dinlemeksizin, polis baskısiyle 
antidemokratik bir şekilde yürütmektedir. 

2. Anayasanın 122 nci maddesi Odalar Birliği organlarının seçimine Hükümetin 
müdahalesini men ettiği halde 10 Mayıs 1969 tarihli bir Kararnamesi ile Hükümet 
bu Anayasa hükmünü ihlâl ederek seçimleri ertelemeye kalkışmış, bilâhara Danıştay 
tarafından mezkûr kararnamesi iptal edildiği halde bu hükümsüz kararnameyi 
yürütmeye ısrarla devam etmiştir. 

3. Anayasanın 132 nci maddesine göre Hükümet, mahkeme hükümlerine uymak 
zorunda olduğu halde, Danıştay’ın; Hükümetin seçimleri ertelemek maksadiyle 
çıkarttığı kararnamesini ittifakla iptal eden hükmüne uymamakla kalmamış, 
Danıştay’ın Birlik özel Kalem Müdürünü vazifesine iade eden kararının tatbikine 
dâhi polis zoru kullanarak manî olmuştur. 

4. Hükümet, bütün bu kanun dışı ve gayrimeşru tasarruflarına sureta bir meşruiyet 
kazandırmak maksadiyle normal olarak Mayıs ayında toplanması gereken Birlik 
Genel Kurulunu 5 Ocak 1970 tarihinde toplamaya gayret etmekte ve bu hususta, 
Genel Kurulu toplamaya yetkisi olmıyan kimselere idari baskılar yapmaktadır. 

Arz olunan sebeplerden dolayı Hükümet hakkında gensoru açılması için işbu 
önergemin gündeme alınmasını ve kabulü için oya vaz’ını saygıyla rica ederim.”

Başkan, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunun bir sonraki 
birleşimde müzakere edileceğini belirtti.5

Necmettin Erbakan (Konya) tarafından Millet Meclisi’ne sunulan, Türkiye 
Odalar Birliği üzerinde kanunsuz tasarruflarda bulunulduğu iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 22 Aralık 1969 tarihinde toplanan 18 nci birleşiminde müzakere 
edildi.

Başkan, önerge sahibi Necmettin Erbakan’a (Konya) önergesini açıklamak üzere 
söz verdi: “…Türkiye Odalar Birliği üzerindeki kanunsuz tasarrufları dolayısiyle 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair olan bu önergem hakkında size 
söyliyeceklerim, aslında bu 20 dakikanın içerisine sığması kabil olmıyacak kadar 
geniş hususlardır. Biraz önce alınmış olan bir karar dolayısiyle, ancak 20 dakika 
içerisinde bunları size izah etmek mecburiyetinde kalıyorum. Hâlbuki aldığınız 
karar gereğince, Hükümet bu hususta istediği kadar uzun zamana sahibolacaktır. 
Diğer taraftan, bendeniz meseleyi şimdi başlangıçta arz etmiş olacağım. Hâlbuki 
Hükümet bendenizden sonra konuşacak ve maalesef içtüzük hükümlerine göre 
bendeniz, Hükümetin yapacak olduğu konuşmadaki birçok noktalara cevap vermek 

5 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 17 (19 Aralık 1969), 
s. 517-518.
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ve onlara açıklığa kavuşturmak hususunda gereken açıdan mukabele etmek imkânını 
bulamayacağım. O itibarla, gensoru önergesi kabul edildikten sonra birçok hususları 
açıklıyabileceğimden dolayı, bu vereceğim izahatta bâzı noktaları çok kısa ve kapalı 
olarak geçersem, peşinen Yüksek Heyetinizden özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, şartlar eşit olmamakla beraber, bu görüşmeyi burada 
açmak mecburiyetindeyim. Bu görüşme, Meclise gelmiş olan diğer birtakım 
önergelerin arasına girdi. Böyle araya girmesinin sebebi, - önergemde de 
belirttiğim gibi - 5 Ocak tarihinde bir seçime gidilmesi suretiyle, yeniden birtakım 
hukuksuzluklar devresinin açılmasına karşı, burada yapılacak olan görüşme ile belki 
Yüce Meclisin bu kanunsuz gidişe vaktinde ‘dur’ demesini temin etmek arzusudur 
ki, bu konuşmayı bu ara yere getirdi, koydu. Mamafih bendeniz, diğer önergelerle 
benim getirmiş olduğum bu önergeyi tamamen ilgisiz saymıyorum. Diğer iki 
önerge, Yüce Meclise, memleketimizdeki umumi güvenlik konularına ait mevzuları 
getirdi. Bunların temelinde hiç şüphesiz iktisadi birçok hususlar yatmaktadır. 
Bu hakikati bir kenara bırakacak olsak dahi, diğer iki önergede birtakım aşırı 
uçlardan bahsedilmektedir. Yüksek müsaadelerinizle, Yüce Mecliste bir noktayı 
belirtmek isterim ki, memleketimizdeki aşırı uçlar, bir aşırı sağ ve bir aşırı soldan 
ibaret değildir. Bendeniz size, memleketimizde bir üçüncü aşırı ucu haber vermek 
mecburiyetindeyim. Bu aşırı uç renksiz aşırı uçtur. Bu aşırı uç görünmiyen bir 
aşırı uçtur. Bu aşın uç, öbürleri gibi silâhlarla ortada gözükmez, fakat görünmiyen 
metotlarla çalışır. Bu aşırı uç daha ziyade iktisadi ve malî sahada çalışır. Bu itibarla 
bendenizin önergemin temelinde, memleketimizde mevcut renksiz bir aşırı ucun 
Meclisin önüne konulması, memleketimizdeki hâdiseler incelenmeden projektörlerin 
bu aşırı uç üzerine çevrilmesini temini maksadını da gütmektedir. Bu hususta daha 
geniş malûmatı, eğer gensoru önergemiz kabul edilirse Yüce Meclise sunmaktan 
memnuniyet duyarım. 

Muhterem milletvekilleri, önergemde önce bir hususa temas ettim, dedim ki, 
‘Hükümet iktisadi kalkınmamızda yanlış bir politika takibetmektedir. Memleketimizin 
iktisadi kalkınmasını Anayasamız bir plâna bağlanma şartını koşmuştur. Plâna ait 
kanunlarımız ise iktisadi hayatımızda bir karma ekonomi kabul etmiş, özel sektör ve 
resmî sektör ayrımını yapmıştır. Meclisimizdeki Halk Partisi üyesi arkadaşlarımız 
bu partinin temayülü olarak bu ayırımda Türkiye’nin kalkınmasında resmî sektöre 
ait bölümün daha fazla olmasını istemektedirler. Buna mukabil Hükümetin temayülü 
ise, Adalet Partisinin temayülüne uygun olarak özel sektörün payının daha büyük 
olmasını ister. Yalnız, Hükümetin tatbikatı, bu isteğe tam intibak etmez. Hükümet, 
Adalet Partisi Hükümeti özel sektörcüyüz dediği halde, Halk Partisinin bütün 
tatbikatından daha fazla devletçi olmuştur. Yine bu tatbikatta özel sektörcü dediği 
zaman, bizim kasdettiğimiz geniş anlamlı, yaygın bir özel sektör değil, mahdut 
bir özel sektör gözetilmektedir. Bu renksiz aşırı uçlar bölümüne ait birtakım özel 
sektördür. Bunu ne ile söylüyorsunuz derseniz, gensoru önergemizi kabul ediniz, 
bu hususta gerekenleri bütün detaylariyle Yüce Meclisinize açıklıyalım. Onun için 
benden Adalet Partisi Hükümetinin, bu partinin memleketimizdeki geniş kütlesini, 
geniş milletvekillerini ve hattâ Kabine içersindeki üyeleri bu hususta katiyen birinci 
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derecede ve hattâ hiç mesul görmiyerek beyan ediyorum ki, bu tutum doğrudan 
doğruya Hükümet Başkanının şahsında mündemiç bir tutum olarak her sahada 
kendisini göstermektedir. Evet, gensoru önergemizi kabul ediniz, her türlü açıklığa 
kavuşturalım konuşmamızı. 

Müsaade buyurursanız bu hususta, neden böyledir, sadece birkaç noktaya temas 
edip geçeceğim. 

1. Niçin bir kararname ile Türkiye özel sektörü için dış memleketlerden alman 
dış yardımlar, - bu, özel ve resmî sektör için müştereken alınır - bunların Türkiye’de 
dağıtımı niçin Maliye Bakanlığının iki satırlık bir yazısı ile Sanayi Kalkınma 
Bankasına havale edilir? Bir kamu hizmeti olan bu dağıtım, niçin bir özel banka 
tarafından yapılır? 

2. Odalar Birliği tarafından bir müddetteki beri kullanılmakta olan Maden 
Yardım Komisyonu fonları bir banka haline getirilmek istendiğinde bu banka niçin 
Odalar Birliği bünyesinde kurulmamıştır da, birtakım özel bankaların iştirakiyle 
yine Sanayi Kalkınma Bankasının bulunduğu bir grupa verilmek üzere bir Hükümet 
müdahalesi olmuştur? 3. Niçin yeni Sanayi Bakanımız daha dün Türk sanayicilerinin 
fikirlerini dinlerken, sadece İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir vilâyetlerinin 
temsilcilerini çağırmıştır da, bir Erzurum, bir Diyarbakır, bir Konya temsilcilerini 
çağırmamıştır. 

4. Odalar Birliği içerisinde cereyan eden hâdiselerde niçin muayyen bâzı 
grupların tutulması tarafına gidilmiştir? 

Şimdi müsaade buyurursanız bu dördüncü nokta üzerinde mâruzâtımı arz 
edeyim. Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 122 nci maddesinin kesin hükmü 
demin okundu. Bu madde kamu kuruluşu niteliğindeki bir meslek teşekküllü olan 
Odalar Birliğine Hükümetini müdahalesini kesin olarak reddeden bir maddedir. 
Hükümet, bir meslek teşekkülü olan Türkiye Odalar Birliğinin İçişlerine hiçbir 
şekilde müdahale edemez, fakat durum böyle iken, yine önergemizde belirtildiği 
gibi, Hükümet 8 Ağustos tarihinden beri Türkiye Odalar Birliğini polis işgali 
altında bulundurmaktadır ve şu anda yanımda bulunun bu fotoğraflar, (fotoğraflar 
Genel Kurula gösterilerek) 8 Ağustostan beri Türkiye Odalar Birliğinin, Türk özel 
sektörünün en büyük müessesesinin sadece dışında değil, içindeki odaların dahi 
polis işgali altında bulunduğunu göstermektedir. O kadar ki, bir kalem mahsus 
sandalyesine kim oturacak, bunu artık Odalar Birliğinin yetkili organları değil, Türk 
Hükümeti tâyin etmektedir.

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin, Odalar Birliğine müdahalesi birkaç yıldan 
beri kendisini gösteren bir olaydır. 1968 senesinde, daha bir yıl evvel, Odalar Birliği 
seçimleri yapılırken, Adalet Partisi Genel Başkanvekillerinden bir tanesine Sayın 
Genel Başkanın imzası ile ‘Odalar Birliği seçimleriyle siz alâkadar olacaksınız’ 
diye bir kâğıt tevdi edilmiş ve gelen delegeler bu kâğıdın tesiri altında bırakılmıştı. 
Ayrıca bu genel başkanvekili, gelen delegelerin hepsini otel odalarından bir bir 
çağırmış, kendisinin bastırdığı bir liste ile seçim günü toplantıya gelmiş, birtakım 
milletvekilleri ve senatörlerle seçime açık ve alenî bir şekilde tesir etmiştir. Bütün 
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bu gayretlere rağmen, o seneki seçimde Odalar Birliği içerisinde bir yandan 
Hükümetlin hazırladığı ve seçmenler arasında İstanbul listesi denilen liste ile öbür 
taraftan Anadolu listesi denilen bir liste çarpışmış ve bu iki liste arasında bir karma 
idare heyeti teşekkül etmiştir. Bu idare heyeti teşekkül ettikten kısa bir zaman sonra 
İdare Heyeti Başkanının ıskat edilmesini idare heyeti kendi içinden karar almış, 
bu kararı birkaç ay sonra İdare Heyeti Başkanına tebliğ etmiş. Bunun arkasından, 
1969 seçimlerine doğru gelinmeye başlanmıştır. Bu seçimlere gelirken Hükümetin 
iki bakanı, bir Anadolu vilâyetinde idare heyeti üyelerinden bir tanesine, ‘biz 
falancaların idare heyetine girmesini istemiyoruz, sizler ve bizler el birliği yaparak 
bunu önlemeye çalışsak acaba önliyebilir miyiz?’ dedikleri zaman, oradaki idare 
heyeti üyesi, ‘hayır, buna gücünüz yetmez, şartlar buna müsait değildir’ demiştir. 
Aynı zamanda, idare heyeti tarafından ıskat edilmiş bir başkan, kendi odası tarafından 
da 1969 seçimlerinde idare heyetine gelmek üzere artık delege gösterilmemiştir. 

Bütün bunlar orta yerde iken, birden bire, 1969 kongresinden önce Hükümet, 
Odalar Birliği seçimlerini erteliyen bir kararname çıkartmış. Bu kararnamenin 
detaylarına, bunun ihtiva ettiği muhtelif husuflara, zamanımız müsaidolmadığı 
için girmek mümkün değil. Ancak hemen belirteyim ki, bu haksız müdahale 
mahiyetindeki kararname, bir Danıştay kararı ile de haksızlığından dolayı bilahara 
iptal edilmiştir. Kararnamede deniliyor ki, ‘Efendim, beynelmilel ticaret odalarının 
İstanbul’da bir kongresi var. Odalar Birliğinin seçiminden kısa bir müddet sonra 
bu kongre alacak. Bu kongrenin sarsıntısız geçmesi için siz Odalar Birliğinin idare 
Heyetini değiştirmeyin’. Hâlbuki o teşkilât başka bir teşkilâttır. O teşkilâtın idare 
heyetinin müddeti zaten o toplantının arkasına ertelenmiştir. Hâlbuki İstanbul’daki 
kongrenin hazırlıkları, Odalar Birliğinin dışında ayrıca bir icra komitesine tam 
yetki ile verilmiştir ve o çalışmaların sarsıntısız geçirilmesi hususu, o icra komitesi 
tarafından yürütülmektedir. Durum böyle iken, ‘efendim, bu iki toplantı sizi rahatsız 
eder’ deyip ondan sonra da arkasından, Türkiye’de ‘hasat zamanıdır’ deyip, ondan 
sonra da arkasından ‘seçim vaktidir’ deyip eski idare heyetini, tasavvur buyurunuz, 
başkanı altı ay önce idare heyeti tarafından istenmemiş bir idare heyetini dana yedi ay 
bütün camianın arzusu hilâfına tutmak üzere bir müdahale hareketine girişilmiştir. Bu 
hareketi, Odalar Birliği müessesesi tarafından istenmeksizin, Hükümet yapmıştır. Bu 
itibarla böyle bir harekette hüsnüniyet aramak mümkün değildir. Bundan dolayıdır 
ki, Danıştay tarafından bu kararname iptal edilmiştir. 

Şimdi, Odalar Birliği Genel Kurulu bu Kararnameyi derhal Danıştay’a şikâyet 
etmiş, sonra kendisi oturmuş, genel kurulda vaziyeti müzakere etmiş ve kendisine 
verilmiş olan bir kanuni görevi, yeni idare heyeti seçmesi görevini ifa etmiştir. Şöyle 
ki; ‘benim elimde ıskat hakkım var, ben yeni bütçeyi vermezsem eski idare heyeti 
zaten çalışamaz. Benim, kanunun vermiş olduğu âmir hükümler, yeni bir idare heyeti 
seçmemde beni haklı kılmaktadır. Ben Hükümetin kararnamesine hürmetkârım, bu 
kararname, Odalar Birliğinin eski idare heyetinin süresini sadece 7 ay uzatmaya 
matuftur. Hâlbuki süresi uzatılmış olan idare Heyetinin iskat hakkını benim elimden 
alamaz’ demiştir ve İdare Heyetini iskat edip yeni bir idare heyetini seçmiştir. Odalar 
Birliği Genel Kurulu, bir kamu kuruluşunun icra organıdır. İcrasını yapmıştır. Bu 
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icranın hukukî durumu kazai merciler tarafından aydınlatılması lâzımgelirken, 
ertesi gün Hükümet kendisini mahkeme yerine koyarak ‘ben bu seçimi kabul 
etmiyorum, falanca, filânca kimseleri tanımakta devam edeceğim’ demiştir. Hâlbuki 
5590 sayılı Kanun tüzüğünün 71 nci maddesinde: Türkiye Odalar Birliği Genel 
Kurulunda yapılmış olan seçime itirazların sadece, normal adli mahkemelerce 
karara bağlanacağı, sarahati mevcuttur. Ayrıca, bu seçimlerden şekvacı olma hakkı 
sadece Genel Kurul seçmenlerine tanınmıştır. Hal böyle iken, normal yol, ‘benim bir 
kararnamem varken nasıl yaparsınız’ diye kazaî mercilerin halledeceği bir konuyu, 
bizzat kendisini mahkeme yerine koyarak halletme yoluna gitmek, hataların yeni 
birtakım halkalarını ilâve etmek mahiyetini taşımaktadır. Burada yapılacak iş, eğer 
bir kararname varken seçim yapılamıyacak gibiyse, Genel Kurul delegelerinden 
birinin, kanunun gösterdiği mahkemeye gidip bu seçimi iptal ettirmesi yolu idi. 
Kanunun gösterdiği adlî merciin seçim hakkında bir karan olmadığı halde, illâ da 
‘benim kararnamem vardır, ben bunu yürüteceğim’ diye ısrar etmek, Hukuk Devleti 
düzenine yaraşmıyan bir tutum içine girmek demektir. Ne oldu? Bilâhara, ilk kademe 
olarak bu kararnamenin yürürlüğü kaldırıldı. 

Bunun arkasından Hükümet Kotaları Odalar Birliğinden almak gibi, kendi özel 
sektörcülük felsefesinin tamamen zıddına, bir harekete girdi. Bu kotaların tekrar 
Odalar Birliğine geri dönmesi için Danıştay’a bir dâva açıldı. Kotalar hakkında 
açılan dâvada Danıştay bir karar aldı. Danıştay’ın almış olduğu karar iki kısımdan 
müteşekkildir. Bir kısmı esbabı mucibe, bir kısmı da her kararda olduğu gibi, hüküm. 
Hüküm nedir? Odalar Birliğinin Kotalara ait yaptığı bu müracaatın usul bakımından 
reddidir. Geriye kalan bütün mütalâaların hepsi birer esbabı mucibedir. Hükümetin, 
kendisini kazaî merci yerine koyusunun ikinci bir tatbikatı bu kararnameden sonra 
olmuştur. Hükümet, Danıştayın bu kararındaki esbabı mucibeden bizatihi kendisi 
hüküm çıkartmak yoluna gitmiştir. Halbuki, hukukî esaslar da bellidir ki, bir 
kararın esbabı mucibeden karar çıkartma hakkı ancak o adlî makamlara, o karan, 
o hükmü veren mahkemeye aittir. Dışarıdan her hangi bir kimse, idari makam, bir 
adlî makamın almış olduğu kararın esbabı mucibesinden kendi kendisine hüküm 
çıkartamaz. Hem bu bütün hüküm çıkartma gayretleri niçin hükümete düşüyor. 
Anayasa Hükümetin bu işlere karışmasını men ettiği halde, her hangi bir genel 
kurul üyesinin bu hususta kanunun gösterdiği adli mercie bir şikâyeti bulunmadığı 
halde? Adım adım hükümet hangi kamu kuruluşunun hareketini takibetmektedir? 
Niçin Odalar Birliğinin içindeki bu hâdiselere bu derece ve yanlış olarak girmiştir. 
Kendisi, alınmış olan bir kararın esbabı mucibe kısmından hüküm çıkarma yetkisini 
kullanmaya kalkışmıştır. Bu, ancak kazaî mercilerin hakkıdır, Hükümetin hakkı 
değildir. Bu itibarla Hükümet, bugünkü Hukuk Devleti düzeninde kendi hudutlarının 
dışına çıkmış, hukuksuz, kanunsuz bir tatbikatın içine girmiştir. Bundan sonra ne 
oldu? Kararname iptal edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit tabiî daralmış bulunuyor, bu itibarla kısaca 
bağlıyacağım. Ancak gensoru önergesi kabul edilirse konunun içerisine girmek 
mümkün olacak. Kararname iptal edildi; kararname iptal edildiği zaman o idari 
tasarrufun ittihaz tarihine kadar - ki, her şeyi ortadan kaldırıp ittihaz tarihinden önceki 
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hukukî durumu geçirdiği halde - Hükümet yine dinlememiş, zorla Odalar Birliğinin 
İçişlerine müdahale etmiş, birkaç gün önce yazdığı bir yazı ile ‘Genel Kurulu 
toplayıp yeni bir idare heyeti seçmeniz gerekir’ demiştir. Halbuki Odalar Birliğinin 
yeni bir idare heyetini seçmesinin gerekip gerekmiyeceği, Odalar Birliğinin Genel 
Kurulunu ve yetkili organlarını ilgilendirir. Hükümetin kararnamesi iptal edildiğine 
göre, adım adım bu işlerin takibini gerektirmez. Şimdi bu hukuksuz hareketler 
zincirine, 5 Ocak tarihinde yaptırılmak istenen zoraki bir kongre ile yenilerinin 
ilâve edilmesine gidiliyor. Bendeniz bu hâdiselere muttali bir arkadasınız olarak, 
bir milletvekili olarak, bir vecibeyi ifa sadedinde, bu hususu yüksek huzurlarınıza 
getirmiş bulunuyorum. Kanunsuz bir tatbikat vardır. Bu tatbikatın önüne gerek 
politika olarak geçmek ve gerekse tatbikata ‘dur’ demek Yüce Meclisin vazifesidir. 
Sizler, geliniz, bu vebale iştirak etmeyiniz, hakkın teessüsüne yardımcı olmaya 
sizi davet ediyorum. Vaktin dolmuş olması dolayısiyle hepinizi hürmetlerimle 
selâmlıyarak huzurlarınızdan ayrılıyorum, efendim.”6

Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) 
gensoru önergesini destekleyen bir konuşma yaptı: “…Muhterem milletvekilleri, 
Sayın Konya Milletvekili Necmettin Erbakan tarafından verilen önerge hakkında 
kesin bir malûmata sahip değiliz. Ancak, aktüel olan bu konunun efkârı umumiye 
üzerinde nasıl tesir icra ettiğini, doğru veya yanlış, nasıl bir kanaate sahibolunduğunu 
izah etmekte fayda mütalâa ediyoruz. 25 Mayıs 1969 tarihinde Odalar Birliğinin 
Genel Kongresi toplandığında, basından öğrenmiş olduğumuz malûmata göre, 
kongreye davetli bütün delegelerin icabet ettiği bir sırada Hükümetin, kongreyi tehir 
kararının tebliğ edildiği ve bu kararın toplu bulunduğu bir sırada tatbikinin mümkün 
olmaması itibariyle kongreye devam edilmesi suretiyle bir neticenin alındığı 
gerçektir. Ticaret Kanunu hükümlerine göre, kongrede bir Hükümet komiserinin 
bulunması mûtad olması sebebiyle, eğer bu kongrede bir kanunsuzluk varsa o 
komiserin müdahalesiyle kongreyi neticelendirmemesi gerekirken, neticelenmiş 
olması calibi dikkat ve biraz da garip gelmektedir. Kongre neticeleri; zamanın Ticaret 
Bakanı, dolayısiyle Hükümet tarafından tanınmamış ve o tarihte demokratik esaslar 
içerisinde meşru bir idare meclisinin varlığı iddia edilmiş olmasına rağmen işe polis 
müdahale etmek suretiyle ilk görünüşte, meşru bir seçim sayılmamış, hukuka aykırı 
bir davranışta bulunulduğu iddia edilmiş ve demokratik düzenin bu konuda kısmen 
zedelendiği efkârı umumiyede yer etmiştir. Diğer yönden, haricî istihbaratımıza 
ve önerge sahibinin önergesinde açıkça belirtmiş olduğuna göre Danıştay, vâki 
müracaat üzerine yürütmeyi durdurmuş olmasına rağmen Hükümetin bunu da kalbul 
etmemek suretiyle, yine son günlerde polis gücüyle, meşru olduğu iddia edilen 
yetkilileri Odalar Birliği binasından çıkarmak suretiyle ikinci bir kanunsuzluğun 
irtikâbedildiği, iddia konusudur. Efkârı umumiyeye, bilhassa basın yoliyle intikal 
eden durum bu. Bütün bunlar gerçektir veya değildir. Neden böyle olmuştur? Bunun 
sebebini, G. P. olarak, ciddî bir şekilde biz bilmiyoruz. Ancak, sayın önerge sahibi 

6 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 571-577.
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önergesinde sebebolarak ‘Bugünkü Hükümet yaygın kalkınma politikası yerine daha 
ziyade mahdut zümrelerin gelişmesine imkân sağlıyan bir politika gütmektedir. Bu 
politikasını, aynı zamanda Odalar Birliği bünyesinde de yürütmeye çalışmaktadır’ 
diye sorumlu, hukuk Devletinin müdafii olduğu iddia edilen bir Hükümete karşı, 
hakikaten bir zümre kayırmasını isnadetmek suretiyle sebeboldukça, ağır bir 
durumda izah edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün gerçek, efkârı umumiyede bu şekilde 
bilinmektedir, ama hakikat bu mudur, değil midir, elimizde bunun detayları, gerekli 
dokümanları ve vesikaları olmadığına göre, G.P. olarak hangi tarafı haklı bulacağımızı 
şu anda bilmemize imkân yok. Bu saatteki konuşma konusu da, gensoru önergesinin 
kabul edilmemiş bulunmasına göre, işin derinliğine ve genişliğine girmemize mâni 
teşkil etmesi durumunda bulunuyoruz. Hakikatlerin anlaşılmasını temin bakımından 
ve Hükümetin böyle bir itham altında -ki, ‘gerçektir’ diyemem- olması itibariyle 
bu ithamdan sıyrılmanın, tarafların haklılık durumunun bilinmesinin, bilhassa G. P. 
olarak Hükümetin bu şekilde, yani isnadedildiği, iddia edildiği şekilde bir zümre veya 
bölge kayırıcılığı varsa, G. P. olarak bunun şiddetle aleyhinde bulunmuş olmamızın 
nedeniyle, gensoru önergesinin kabul buyurularak hakikatin aydınlanmasında, efkârı 
umumiye tek taraflı iddialarla yanlış bir bilgiye sahipse, bunun tashihinde büyük 
faydalar mütalâa etmekteyiz. Bu itibarla G. P. olarak, sırf hakikatin anlaşılması, 
iddiaların doğruluk derecelerinin gerçekleşebilmesi ve efkârı umumiyenin tatmini 
bakımından, gensoru önergesine müspet wy vereceğimizi, saygılarımla arz ederim.”7

A. P. grubu adına söz alan Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) Türkiye Odalar 
Birliği ile ilgili konuda açıklamalarda bulundu: “…Aziz arkadaşlarım, mesele şu: 
Türkiye Odalar Birliği 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan bir teşekküldür. Bu 
teşekkülün denetimi ve bâzı hususların tetkiki yönünden, yine aynı kanuna göre, 
Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmış ve aynı zamanda bu kanun hükümlerine göre 
bu kuruluş bir sene müddetle işbaşında kalmıştır. Ancak, 5590 sayılı Kanuna ek 
olarak çıkarılmış olan 6070 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre de, bâzı ahvâlde 
Odalar Birliğinin bir senelik müddetinin bir yıl daha temdidi hakkı Bakanlar 
Kuruluna kanunen ve hukuken verilmiştir. İşte bu durum karşısında 24 - 25 
Mayıs 1969 tarihinde yapılacak olan Odalar Birliği seçimleri 15.5.1969 tarihli bir 
kararnameyle Aralık ayı sonuna kadar ertelenmiş ve kararname hükmü 22.5.1969 
tarihinde Odalar Birliği Yönetim Kuruluna ve Başkanlığına tebliğ edilmiştir. Ayrıca, 
kongre günü de Odalar Birliği Başkanı tarafından kongrede okunmak suretiyle 
delegelere de duyurulmuş bulunmaktadır. Bu ahval içerisinde Odalar Birliği o günkü 
gündemindeki muayyen hususatı görüştükten sonra, seçimler bölümüne gelinmiştir. 
Odalar Birliği Yönetim Kurulunun dağıtmış olduğu gündemde seçimler bölümünde 
bir kayıt vardır. ‘Bakanlar Kurulunca seçimlerin ertelendiği, bu hususun duyulduğu, 
resmen ıttıla kesbedildiği takdirde seçimlerin yapılmıyacağı’ şerhi de gündemde 
mevcuttur. Biraz evvel izah ve ifâde ettiğim şekilde, Bakanlar Kurulunun 16. 5. 1969 

7 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 577-578.
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tarihli kararnamesi hem bir resmî yazı ile alâkalılara bildirilmiş, hem de aynı gün 
kongrede okunmak suretiyle delegelere duyurulmuştur. İşte durum bu iken, büyük 
bir çoğunluk gündemin seçimler dışındaki maddelerini görüşüp karara bağladıktan 
sonra, Riyaset Divanına riyaset eden arkadaş, Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi 
karşısnda seçimlerin yapılamıyacağını, bu sebeple kongreyi tatil ettiğini ifade 
etmiştir. Ticaret Bakanlığındaki zabıtlarda bu hususlar vardır. Bunun üzerinde birçok 
delege kongreyi terketmiştir. Ancak, Riyaset Divanında, Başkanın dışında, bulunan 
bir zat, bilâhara ‘Bakanlar Kurulunun kararnamesi Anayasanın 122 nci maddesinde 
tanınan hakları bertaraf eder mahiyette değildir, seçim yapabiliriz’ gerekçesiyle, 
zannediyorum 200 küsur delegeyle seçimlere geçmişler ve seçim müessesesini 
bir emrivaki, bir olupbitti durumuna getirmişlerdir. Bundan sonra, delegelerden 
birisi Danıştay’a dâva açmıştır. Aslında, kanaatımızca ortada seçim de yoktur. Onu 
da zabıtlara geçsin diye ifade edeyim. Danıştay’a açılan bu dâvada hem Bakanlar 
Kurulu kararnamesinin iptali, hem de yürütmenin durdurulması karan istenmektedir. 

30.5. 1969 tarihinde Danıştay Dâva Daireleri Kurulu, ‘yürütmenin durdurulması 
isteğinin davalı idarenin birinci savunması alındıktan sonra incelenmesine karar 
verilmiştir’ şeklinde hükme bağlamıştır. Yani, Dâva Daireleri Genel Kurulu birinci 
kararında yürütmenin durdurulması talebini 30.5.1969 tarihinde kabul etmemiştir. 
Bilâhara, bakanlığın savunması alındıktan sonra Danıştay Dâva Daireleri Kurulu, 
27.6.1969 tarihinde oy çokluğu ile dâva sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına 
karar vermiştir. Şimdi bütün mesele, Anayasanın 132 nci maddesinde ‘Kazaî 
kararların ertelenemiyeceği, tatbik edileceği’ hususundaki hüküm sebebiyle hükümet 
hakkında arzu edilen gensoru, zannediyorum bu kanardan doğmaktadır. Onun için 
buranın üzerinde dikkatle durulması icabettiğine kaniim. Acaba 27.6.1969 tarihinde 
Danıştay Dâva dairelerinin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararından 
sonra, aynı kurulun, kaazî karalardaki üstünlük esprisi içerisinde, yürütmenin 
durdurulması kararından daha fazla hüküm ve icrai fonksiyonu olan bir kararı var 
mıdır, yok mudur? Bunu tetkik ediyoruz. Aynı gün Dâva Daireleri Genel Kurulu, 
Sayın Erbakan’ım Kotalar için açmış olduğu bir dâva münasebetiyle vermiş olduğu 
birisi yürütmenin durdurulması mahiyetinde olan tedbir kararı, diğeri esasa taallûk 
eden ve uyulma zorunluğu bulnan kesin kararında bakalım ne diyor? Müsaade 
ederseniz biz bir hukukçu olarak, huzurunuzda tehiri icra, diğer ifadesiyle yürütmenin 
durdurulması karariyle bu kesin ilam hükmünün hangisinin tercih edilmesi veya 
tatbikatının ne yolda yapılması hakkında, şu veya bu zehaba meydan vermemek için 
kendi kanaatimizi değil de Danıştaydaki bir hukukçunun, bir raportör arkadaşımızın 
kanaatini, rapordan aynen okuyalım: Biraz önce verilen 27. 6. 1969 tarihli kararla 
Yüksek Kurulca yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. İfade ettiğim karar 
bu. Bilindiği üzere Danıştay’da açılmış idari dâvalarda davacının ehliyeti konusu 
yüksek mahkemece iptidaen ve resen nazara alınacak hususlardandır. 

Yukarıda açıklanan maddi olaylar muvacehesinde olayın hukukî tahlili 
yapıldığında; dâvacı Necmettin Erbakan’ın Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
sıfatiyle dâva açma yetkisi olmadığı sonucuna varıyoruz. Şöyle ki; a) idari tasarruflarım 
ittihaz edildikleri tarihten itibaren kesin ve uyulması zorunlu kararlar olduklan 
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bilinen bir idare hukuku ilkesi olup gerek ceza kanunlannda, gerek sair kanunlarda 
idari tasarruflara karşı çıkılması, ayrıca müeyyidelendirilmiş bulunulmaktadır. Bu 
kararlar yetkili mercilerce usulüne uygun şekilde geri alınmadıkça, denetlemekle 
yetkili yargı organlannca bunların yürütülmesinin durdurulması hakkında, ya da iptali 
yolunda bir karar verilmedikçe bu tasarruflarına hitabettiği bütün kişi ve mercilerin 
buna uyması zorunludur.  Bu tarihte Odalar Birliğinin ifade edilen tehiri icra kararı 
olmadığına dikkatinizi çekmek isterim. Tehiri icra kararı 27. 6. 1969 da verilmiştir. 
Kongre ise 24 - 25. 5. 1969 tarihinde yapılmıştır. Aksi bir görüş: istikbale muzaf 
tasarrufun geri alınabileceği, yargı organlarınca yürütmesinin durdurabileceği, ya da 
iptal olunabileceği ihtimallerine dayanarak herkesin ve her merciin idari tasarrufu 
kendince yargılayarak, o tasarruflarla bağlı olmaksızın, istediği gibi davranabileceğini 
tecviz etmek, demek olacaktır ki, böyle bir düşüncenin cevaz vereceği anarşiyi, 
Devlet olma mefhumu ile bağdaştırmak mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, bu muhterem zat raporunda: İdarenin almış olduğu kararların, 
idarece geriye alınmadığı veya yargı mercilerince iptal ve yürütmenin durdurulması 
kararı verilmediği müddetçe, yapılacak hareketlerin devleti anarşiye götüreceğini, 
bunun ise devlet mefhumu ile bağdaşmıyacağını ifade etmektedir. Biraz evveli 
huzurunuzda Hükümeti kanunsuzluk ve hukuk dışı hareketlerle itham edenlerin, 
bu rapor karşısında ithamlarının Hükümete ait değil, fakat kendilerine aidolduğunu 
ifade etmek isterim. Devam ediyor sayın raportör: ‘Filhakika Danıştayımızın 
bilhassa son yıllardaki içtihatlariyle ortaya koyulmuş olduğu üzere bir iptali dâvası 
zımnında verilen yürütmenin durdurulması kararları, dava konusu idari tasarrufu, 
iptal edildiği andan itibaren, askıya alır. Fakat bu demek değildir ki, gerek iptal 
kararı, gerekse yürütmenin durdurulması kararı, idari tasarrufun dışındaki fiilî 
durumlara da kendiliğinden ve bizatihi muteberiyet izafe edebilir. Yani, Danıştay’ın 
tehiri icra kararı olmadan bir emrivaki ile seçim yaptığını iddia edenler ki Sayın 
Ticaret Bakanı o gün orada seçimlerin yapılamıyacağını, yapılmıyacağını Heyeti 
Umumiye’ye ifade etmiş, salonda bulunan 600 delege büyük bir çoğunluk itibariyle 
salonu terketmiş, ancak biraz evvel sözümün başında izah ettiğim gibi, İkinci 
Başkanın seçim yapılacaktır sözü üzerine, seçimler 225 delege ile yapılmıştır… 

Rapor şöyle nihayete eriyor: ‘Bakanlar Kurulu kararı yok farzedilerek yapılmış 
bulunan ve bu nedenle de yok sayılması gereken seçimle işbaşına gelen yönetim 
kurulu başkanının, Birliği temsil yetkisinin olmadığı, erteleme kararı zımnında 
verilmiş yürütmenin durdurulması kararanın da ancak Bakanlar Kurulu kararının 
ittihaz olunduğu tarihten geçerli olmak üzere askıya aldığı, yoksa bu tasarruf dışında 
ve bu tasarrufa rağmen yapılmış seçimi muteber hale getirmediği, düşüncesiyle 
gerekçenin ehliyet noktasından reddi gerektiği düşünülmektedir… 

Nitekim yukarıda açıklanan sebeplerle kanuna uygun olmıyan bir seçim 
neticesinde işbaşına gelen yönetim kurulunun başkanının, Türkiye Odalar Birliği 
adına dava açma ehliyeti bulunmadığını söylemesi, gerekçeyi, hüküm kısmında 
da kabul ettiğinin aşikâr ifadesidir. Aziz arkadaşlarım, konuşmamı toparlıyorum. 
Bundan sonra Dâva Daireleri Kurulu 69/269 Esas ve 69/728 sayılı Kararı ile 7060 
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sayılı Kanunun Anayasaya muhalif olmadığını -iddia böyleydi, bu kanun Bakanlar 
Kuruluna tehir yetkisi veren maddeyi de kapsamaktadır- oy çokluğu ile karara 
bağlamıştır…

Görülüyor ki, Danıştay kararları iki noktada toplanmaktadır. 

1. Dava Daireleri Kurulu, yapılan seçimlerin hukukî olmadığına karar vermiş. 

2. Bu seçimle işbaşınla gelen zâtın başkanlığını reddetmiştir ve demiştir ki, icra, 
Hükümet, aldığı kararı her halükârda zor kullanarak infaz etmeye mecburdur. 

İşte Danıştay’ın kararlarını uygulıyan Hükümeti, ‘hukuk dışı, Anayasayı ihlâl 
ediyor’ şeklinde ithamların altında bulundurmanın ne kadar haksız bir bühtan 
olduğunu huzurlarınızda ifade ederken, hukukla ve gerçekle katiyen ve katiyen 
hiçbir şekil ve surette alâka ve irtibatı bulunmıyan gensoru karşısında gnupumuzun 
ret oyu kullanacağını saygılarımızla arz eder, Yüce Meclise hürmetlerimi sunarım.”

Bakanlar Kurulu adına İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (C. Senatosu 
Muğla üyesi) söz aldı ve getirilmiş olayın kendi zamanlarında değil, eski hükümet 
zamanında cereyan ettiğini, kendilerinin sadece Erbakan ve arkadaşlarını fuzuli şâgil 
olarak gördüklerini, bu kanunsuz işgallerine son verdiklerini söyledi. Menteşeoğlu, 
hükümetin bu uygulamasının tamamen hukukî ve kanuni olduğunu da sözlerine 
ekledi. 

Bu konuşmalardan sonra Başkan, Hükümet hakkındaki gensoru önergesinin 
gündeme alınmasını oya sundu ve önerge reddedildi.8

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, öğretmen boykotları arasında mal ve 
can emniyetinin ihlal edildiği ve gergin bir zamanda 6. Filonun İzmir’e gelmesine 
müsaade verildiği iddiasıyla Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca İçişleri ve 
Dışişleri bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/3)

Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, öğretmen 
boykotları sırasında mal ve can emniyetinin ihlâl edildiği ve gergin bir zamanda, 6. 
Filonun İzmir’e gelmesine müsaade verildiği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca İçişleri ve Dışişleri bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 19 Aralık 1969 tarihinde toplanan 17 nci birleşiminde okundu: 

“Yurdumuzda birçok il ve ilçelerde devam eden öğretmen boykotları sebebiyle 
bunlara karşı girişilen hareket çeşitli mal ve can emniyetini ortadan kaldıracak 
duruma geldiği halde basiretli tedbir alınmamıştır. Bu sebeple İçişleri Bakanı 
hakkında, en gergin bir zamanda 6 ncı Filonun İzmir’e gelmesine müsaade ve 
müsamaha eden Dışişleri Bakanı hakkında da Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılmasını arz ve talebederim. 

Memleketimizde son zamanlarda birbirlerini kovalıyan sosyal olaylar olmaktadır. 
Bir taraftan İstanbul olayları sebebiyle gençlerin öldürülmesi diğer taraftan öğretmen 
boykotları nedeniyle öğretmen - polis ve halk çatışmaları bunun neticesi cemiyette 
doğan büyük huzursuzluk bütün bunlar basınımızı işgal etmiş Meclis ve Senatoda 

8 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 578-582.
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gündem dışı konuşmalarda ele alınmıştır. Sol - sağ çatışmaları her gün başka bir 
biçimde devam etmektedir. Anarşi yaratmak istiyenler hedeflerine varmak için ya 
sağcı olmakta ya da solcu gözükmekte çeşitli faydalar sağlamaktadır. Samimi dürüst 
ve idealist cemiyet fertleri ise bu hengâme ve anarşi içinde mensubolduğumuz 
cemiyetten hattâ yaşamaktan bile soğumaktadırlar. Herkes kendi hakkını kendisi 
almak gibi bir yola gitmekte, kanunlar ihlâl edilmekte, Devlet kuvvet ve otoritesi 
günden güne zayıflamaktadır. Kendi hakkını alamıyanlar ya da rıza gösterenler 
cemiyetin içinde bulunduğu sosyal çalkantıdan bâzan anarşiye varan hareketlerden 
ürkmekte, korkmakta mal, can ve ırz emniyetinden emin bulunmamaktadır. 
Vatandaşların bu düşünceleri bugün artan huzursuzlukla ortaya çıkmıştır. Devlet 
güçleri tam vazife görememektedir. Herkes kendi nefsini müdafaa yolları arar hale 
gelmiştir, yarınından endişe duymaktadır. Boykot - işgal ve buna karşı girişilen 
hareketlerle baskınlar müesseselere hücum matbaalara saldırı bâzı okullara kütle 
halinde baskın teşebbüsleri ciddi durum arz etmektedir. Halk geniş çapta pervasızca 
silahlandırılmakta şehir ve köylerde silâhlar konuşmakta silâhlar kol gezmektedir. 
Dağlarda eşkiyalar hakimolar kendi kanunlarını yürütmekte insanları dağa 
kaldırmakta istediği şekilde hareket etmektedir. Cumhuriyet kanunları bir tarafa 
itilmiş Teksas kanunları meriyete girmiştir. Halk kanunların teminatından çıkarılmış, 
tabiat kanunlarının himayelerine atılmıştır. Ciddî zabıta tedbirleri alınmadığı için de 
olaylar devam etmektedir. 

En son olay 17. 12. 1969 Çarşamba günü Boyabat’ta olmuştur. Boykot 
öğretmenlere karşı harekete geçilmiştir. Köyden bâzı muhtarlar ve bekçiler şehre 
getirilmiş, şehirde organize edilen partizanların yürüttüğü iddia edilen kalabalık 
baskı grupuna katılmışlardır. Türkiye Öğretmenler Sendikası binası basılmış, 
tabelası indirilmiş parçalanmıştır. TÖS binasında tahribatı yaptıktan sonra bu boykot 
yapan öğretmenler bahane edilerek lise binasına hücuma geçilmiş, Lise Müdürü 
ailesiyle birlikte kaçmak zorunda kalmıştır. Aynı gün kanunları hiçe sayan tahribat 
ve saldırıda bulunanlar Boyabat Sesi matbaasına gelmişler camları, kapıları kırmışlar 
ve talebeyi indirmişlerdir. Gazeteci Ali Sezer’in matbaasının üstündeki evinin 
de camları ve kapıları kırılmış evinde yalnız bulunan ailesi baygınlık geçirmiştir. 
Emniyet ve gazeteciyi sevenlerin yardımiyle evi zorlukla korunabilmiştir. Bu olay 
mal, can emniyetini ihlâl eden yaşama hürriyetini tehdideden ve kanunların ihlâl 
edildiği olaylardan biridir. Her tarafta her gün buna benzer olaylar olmakta çoğu 
gizli kalmakta çeşitli sebeplerle basına ve resmî mercilere intikal ettirilmemektedir. 
Hulâsa yurdumuzda her yönüyle anarşiye doğru giden hareketler artmakta İçişleri 
Bakanlığı bu durum karşısında ciddi ve samimi tedbir almamaktadır. 

Bu yönden İçişleri Bakanı hakkında, Kanlı Pazar hâdisesine sebebolan 6 ncı 
filo yine yurdumuzda sosyal çatışmaların olduğu bir zamanda ziyaretini tekrar 
etmek istemesi Amerikan Devletinin dost telâkki ettiği Türkiye’ye samimi dost 
olmadığını ve dostunu anlamadığını göstermiş bulunmaktadır. Hariciye Bakanımız 
ise 6 ncı Filonun böyle bir zamanda yapacağı ziyaretle doğacak hâdiseleri bilerek 
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harekete geçmesi icabederken bigâne kalması müsaade ve müsamaha etmesi ve 
Türk bağımsız politikasını münakaşa ortamına atması yönünden Dışişleri Bakanı 
hakkında da gensoru açılması zarureti vardır.”9

Başkan, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması konusunda bir sonraki 
gensoru birleşiminde müzakere açılacağını belirtti. 

Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, öğretmen 
boykotları sırasında mal ve can emniyetinin ihlâl edildiği ve gergin bir zamanda 
6 ncı filonun İzmir’e gelmesine müsaade verildiği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca İçişleri ve Dışişleri bakanları hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önerge, Millet Meclisi’nin 22 Aralık 1969 tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde 
müzakere edildi. 

Önerge sahibi Hilmi İşgüzar (Sinop) önergesini izah mahiyetinde söz aldı: “…
Hâdiseler esasında ciddidir, ölen kim olursa olsun, öldürülen kim olursa olsun, 
akidesi ne olursa olsun bir insan olduğunu kabul etmek mecburiyetinde olduğumuz 
zaman bunun vehameti kendiliğinden ortaya çıkar. Geçen sene işgallerin, 
boykotların birbirini takibettiği bir sırada bir genel görüşme açılmış, bu genel 
görüşmede bütün gruplar, partiler fikirlerini beyan etmişlerdi. O zaman bu kürsüden 
muhterem arkadaşlarımıza yaptığımız konuşmada boykotların ve işgallerin kanun 
dışı olduğunu, bunların içerisinde tahrikçilerin bulunduğunu, bu tahrikçilerin 
çoğunun ya partizan olduğunu, ya da aşırı sağcı zırhına bürünmek suretiyle çeşitli 
ümmetçiliği getirmek istiyenlerin olduğunu, ya da aşırı solcu olup sol kanadın 
himayesine sığınmak suretiyle Marksizmi, komünizmi yaymak istediğini beyan 
etmiştik. Bunun için gensoru açıldığı, gensoruya iltifat edildiği takdirde meselelerin 
derinliğine inilmesi, Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Okulundaki öldürme olayının 
altında nelerin yattığının gün ışığına çıkarılabilmesi bakımından faydalı olacaktır. 

Görüyorsunuz, bütün fakülteler boykot kararı almış bulunmaktadır. Boykotları 
sadece bir boykot olarak kabul etmek de doğru değildir. Onun nedenlerini aramak ve 
onun altında saklı olan sosyal, kültürel, ekonomik meseleleri ele alıp değerlendirmek 
suretiyle bunların kaldırılmasının mümkün olacağını geçen seneki genel görüşme 
esnasında söylemiştik. O zamandan bu zamana bir yıl geçmiş olmasına rağmen 
gerek Devlet yönünden, gerekse Anayasanın 120 nci maddesine göre özerk bir 
teşekkül olduğu ileri sürülen üniversite tarafından öğrencileri, eğitimcileri tatmin 
edici şekilde şümullü bâzı reformlara gidilmemiştir. Eu yüzden üniversitelerde 
sık sık hâdiseler olduğu, üniversitelerin bağımsız olduğu iddia edilmek suretiyle 
buralara gidilemediği, hâdiselere müdahale edilemediği ve bu yüzden de bâzı 
kanlı çatışmaların olduğu iddiaları burada revaç bulmaktadır. Biz, burada bunların 
sebeplerini kısaca, bilgileri tazelemek bakımından, arz etmek suretiyle yine bâzı 
konulara temas etmek istiyoruz…

9 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 17, (19 Aralık 1969), 
s. 518-519.
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Adalet Partisi seçimle yeni gelmiştir, doğrudur. İki ay önce büyük Türk milleti 
itimadetmiş, Adalet Partisini iktidara getirmiştir, ama iki aydan bu yana çeşitli hâdiseler 
olmaktadır. Bu hâdiselere el basmak mecburiyetindeyiz. Nitekim memleketimizde 
ciddî bir gazete olarak telâkki ettiğimiz, hakikaten haberleri verirken üzerinde 
hassasiyetle eğildiğine inandığımız Cumhuriyet Gazetesinin gerek makalesinde…bu 
gazetenin bâzı sayfalarında yer alan ve bilhassa demin burada konuşan G. P. li Sayın 
Emin Paksüt beyin ifade buyurdukları, gibi, Mahmut Afşaroğlu’nun da orada ifade 
ettiği başka öğrenciler tarafından alınmak maksadiyle zorlanma, dövülme, yakılma 
hâdiseleri, bizim bu meseleler üzerinde ciddiyetle eğilmemize sebep teşkil eder. 
Bu meseleler, hiçbir şekilde müsamaha edilmeden İçişleri Bakanlığı teşkilâtiyle 
üzerinde durulursa halledilir. Fakat şunu da samimiyetle ifade edeyim ki, düne kadar 
bu mesele ele alınmamıştır, üzerinde durulmamıştır…

Bu iki kutup, yani solculukla, sağcılık samimî olsalar bu hâdiseler olmaz. Esasında 
aşırı solcu ve aşırı sağcı samimî değildir. Bunların kafalarında ve kalblerinde gizli 
olan şeyler vardır, zaman zaman ortaya atarlar. Bunun şahidi olmaktayız. Bu, parti 
meselesi değildir, bünye meselesidir, cemiyet meselesidir. Bunu, hiçbir partiye de 
mal etmek istemiyoruz. Ancak, onlar partilere sahip çıkmaktadırlar. Sağ cephede 
sıkıştırdığınız zaman, ‘Ben Adalet Partisindenim, iktidar partisindenim’ diyor, sol 
cephede sıkıştırıldığı zaman ‘Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim’ diyor. Yani, muayyen 
kuvvetli bir organa dayanma imkânlarını arıyor…

Boyabat hâdisesi 17. 12. 1969 tarihinde saat 11 de olmuştur. Bâzı bekçiler 
muhtarlar tarafından çağırılmış, din görevlileri, Adalet Partisinin ileri gelenleri ve 
esnaf kefalet kooperatif başkanları, şoförler derneği başkanları tarafından organize 
edilmiştir. Sayıları ise en az 1 000 ilâ 6 000 arasında olduğu söyleniyor ise de kesin 
olarak belli değildir. Bunlar gazetelere intikal etmemiştir. O bakımdan burada kesin 
bir şey söylemek mümkün değildir. Bizim elimizde bulunan, muhabere suretiyle 
oradaki bitaraf Adalet Partililerden ve diğer partililerden aldığımız bilgiye göre, TÖS 
binasının tabelâları bizzat polisler tarafından indirilmek suretiyle camları kırılmıştır. 
Bu husus, bizim için ikinci derece olmakla beraber, oradan lise binasına gidilmiş, lise 
binası taşlanmış, bu arada kaymakam müdahalede bulunmuştur. Kaymakama, ‘kahrol, 
komünist kaymakam’ diye bağırılmış, Sinop’tan gelen Jandarma Alay Kumandanı 
ile kaymakamın başına lahanalar atılmış, bu arada pencerede gözüken kaymakamın 
hanımına - özür dilerim - nahoş hareketlerde bulunulmuştur. Kaymakam karısı ile 
kaçmış, lise müdürü ailesi ile Boyabat’ı terk etmiştir. Bundan sonra Boyabat’ın 
Sesi matbaasına gelinmiştir. Matbaanın sahibi Ali Sezer’in, milliyetçi, Atatürkçü 
bir arkadaş olduğu neşriyatı ile bellidir. Bu matbaanın önüne gelinmiş, camları, 
kapısı kırılmıştır. Civardaki evlerin camları, kapıları kırılmış, bir hanım, evinde 
baygın olarak bulunmuştur. Bugün Ali Sezer, matbaasını satmak için Boyabat’ta 
hoparlörle günde üç defa ilân yapmaktadır. Bu hâdiseler iyi olmuş olabilir, tama 
sizin de başınıza gelirse iyi olup olmadığını o zaman takdir edersiniz. Biz mal, can, 
ırz emniyetinden bahsediyoruz. Bu bakımdan bu yönü ile İçişleri Balkanı hakkında 
gensoru açılmasını istiyoruz. Açılıp açılmaması, kıymetli iktidarın sayın üyelerinin 
reylerine bağlıdır. 
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İkinci olarak; memleketimizin bilhassa en kritik zamanlarında Grivas ile 
Makarios’un birbirlerini yediği, Yunanistan’da Cunta’nın bulunduğu sırada, 120 000 
Türk’ü her gün öldüren, hunharca hareket eden Makarios idaresine müdahale 
edeceğimiz zaman, Akdeniz’de karşımıza çıkan 6 ncı Filonun sosyal gerginlik 
olduğu bir sırada tekrar Türkiye’yi ziyaret etmiş olmasını, biz dostane münasebetlere 
yakıştırmıyoruz. CENTO ya da, NATO ya da bağlıyız. Yurtta sulh, cihanda sulh 
prensibini kabul etmek suretiyle her devletle iyi geçinmek istiyoruz. Ama bu şekilde 
hareketler yapmak suretiyle memleket evlâtlarını birbirine kırdırmamak, sopalarla 
gerginliği artırmamak için Sayın Dışişleri Bakanının memleketin Dışişleri Bakanı 
olması hasebiyle bu hâdiseleri görüp telkinde bulunması, hiç değilse 6 ncı filonun 
başka bir zamanda memleketimizi ziyarete gelmesini temin etmesi gerekirdi. 
Bunlar yapılmadığı için de… Sayın Dışişleri Bakanı hakkında gensoru talebinde 
bulundum.”10

Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay (Siirt) grubunun görüşlerini 
şöyle dile getirdi: “…Hilmi İşgüzar tarafından Yüce Meclis huzuruna getirilen 
gensoru önergesi iki hususu kapsamaktadır. Birinci husus; öğretmen boykotu 
ve İstanbul’da vukubulan olayların doğurduğu asayişsizlik ve umumi mânada 
Türkiye’deki asayişsizlik. Bu mesele için İçişleri Bakanı hakkında, ikinci husus 
olarak da 6 ncı filonun Türkiye’yi ziyareti meselesi için Dışişleri Bakanı hakkında 
gensoru talebedilmektedir. G. P. adına, her iki mevzuda, vaktin müsaadesi nisbetinde, 
görüşlerimizi izah edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzu, Çarşamba günkü oturumda ele alınmış ve 
partilerin genel başkanları, bu arada Sayın Genel Başkanımız Feyzioğlu da görüşlerini 
bu kürsüden ifade etmişlerdir. Bu itibarla öğretmen boykotu ve İstanbul olaylariyle 
ilgili meselenin teferruatına inmek lüzumunu hissetmiyoruz. Ancak, şu kadarını izah 
etmek isteriz ki, bugün Türkiye’de bir sağ sol faaliyeti, aşırı sağ sol faaliyeti ve aşırı 
sağ sol çatışması mevcuttur. Bu aşırı sağ sol çatışmaları kardeşkanının akıtılması 
kadar vahşiyane, insaf dışı bir istikamete yönelmiştir. Hilmi İşgüzar’m önergesinde 
bahsedilen silâhlanma vakıası vardır. Türkiye hakikaten bir can ve mal emniyetinin 
rahatsızlığı içerisindedir. Türk halkı, bu zaruretin çok tabiî bir icabı olarak silâhlanma 
arzusuna doğru yönelmiştir. Bunu inkâr edemeyiz. Birkaç gün evvel, irfan yuvaları 
olan üniversite yurtlarında yapılan aramalarda elde edilen silâhlar, Türkiye’de bir 
silâhlanma çabasının mevcudolduğunu açıkça göstermektedir…

Aslolan, meselelerin esasına inmektir. Bu aşırı sağ sol çatışmalarının sebepleri 
nedir? Aşırı uçların yuvalarını bulmak lâzımdır. Aşırı uçları nasıl yok etmek lâzımdır; 
bunun tedbirlerini araştırmak, bunun sebeplerini araştırmak, yaraya merhem bulmak 
lâzımdır. Maalesef bunu katiyetle ifade etmek isterim ki, bu çatışmaların altında aşırı 
sağ ve aşırı sol tahriklerinin mevcudolduğu gibi, iktidarın yetersiz tedbirlerinin de, 
yüreksiz tedbirlerinin de ziyadesiyle tesirleri vardır, tesirleri mevcuttur…

10 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 582-587.
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Biz G. P. olarak, A. P. Hükümetinin aldığı tedbirlerin yetersiz, meselenin esasına 
inmiyen yüreksiz tedbirler olduğunu huzurunuzda ifade etmek isteriz. Ve bu sebeple 
İçişleri Bakanı hakkımda bir gensoru açılmasına dair önergenin Yüce Meclis 
huzurumda incelenmesinin zaruret olduğunu ve bunda sayısız faydalar bulunduğunu 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlanm; ikinci mesele. Amerika’nın 6 ncı Filosunun Türkiye’yi 
ziyaret etmesi meselesidir. Aslında mesele 6 ncı Filo meselesi değildir. Aslında 
mesele, bir NATO meselesidir, bir Türk - Amerikan ilişkileri meselesidir. Biz G.P. 
olarak emperyalizmin her rengine karşı, Sayın Genel Başkanımın mütaaddit defalar 
bu kürsüde ifade ettikleri gibi emperyalizmin her rengine karşı, kızıl renklisine de 
karşı petrol renklisine de karşıyız, Tehlike, ister sağdan gelsin, ister soldan gelsin, 
bizim millî menfaatlerdeki görüşümüz her iki uçtan gelen tehlikelere karşı da menfî 
bir tavır takınmamızı icabettirir. Aslında Yüce Meclisin çatısı altında NATO’ya karşı 
olan bir parti mevcut değildir. Tezat içerisinde olan partiler vardır…

Bu duruma göre biz, NATO’ya karşı olmadığımız gibi, NATO’nun lüzumuna şu 
anda da inanıyoruz ve herhangi bir tehlike karşısında Türkiye’nin milllî güvenliği 
bakımından NATO içerisindeki yerimizde mevcudolması gerektiğine kaniiz ve 
inanıyoruz… İkili Anlaşmalardan bahsederken, Sayın. Başbakanın da Hükümet 
Programında ifade ettiği bir sözü, verdiği bir vaadi yerine getirmesini bekliyoruz. İkili 
Anlaşmaların değişmesiyle ilgili, Temel Anlaşmalar mevzuunda Yüce Meclise bilgi 
vereceklerinden bahsetmişlerdi. Biz hâlen beklemekteyiz ve hakikatten bu mevzuda 
Yüce Meclise bilgi verilmesini arzu etmekteyiz. İkili Anlaşmalar mevzuundaki 
tutunulan tavır, Kıbrıs mevzuunda Amerika’nın takındığı tavır, Türkiye’de 
Amerika’ya karşı hakikaten bir küskünlüğün ve bir allerjinin meydana gelmesine 
sebebiyet vermiştir, aslında mesele budur. Yoksa biz, NATO İttifakı içerisinde iken, 
‘6 ncı Filo Türkiye’ye gelmesin’ diyemeyiz…

Ancak, ‘6 ncı Filo Türkiye’yi ziyaret etsin’ derken, iki husus vardır; ya Türk 
Hâriciyesi, Türkiye’de bugünlerde münakaşa edilen mevzular vardır, aşırı uçlarım 
çatışması vardır, hayati bâzı mevzular vardır, öğretmen boykotu vardır, bu ortamda 
6 ncı Filo ziyaretini geciktirsin, demeliydi ve yahut da 6 ncı Filo’nun Türkiye’ye 
gelmesini kabul ederken gerekli tehirleri alması lâzımdı. Hükümet, 6 ncı Filo’nun 
Türkiye’ye gelmesine müsaade ederken gerekli tedbirleri almamakla hatalı bir 
tutumun içerisine girmiştir, muhterem arkadaşlarım. Biz bu bakımdan, Hükümeti, 
tedbirsiz hareket ettiği inancı içerisinde kınarız…

Ve netice olarak diyoruz ki; bu gensorunun görüşülmesinde sayısız faydalar 
vardır. Halk efkârı önünde bunun münâkaşası yapılmalıdır. Bu suretle de, Türk - 
Amerikan ilişkilerinin ulaştığı noktanın münakaşası kabil olur, umumi efkârın 
aydınlanması kabil olur. Bu ilişkilerde Amerika’nın kusuru nedir? Bu hususlarda halk 
efkârına bilgi verilmiş olur. Türk - Amerikan ilişkilerinin düzeltilmesi için ne gibi 
tedbirler alınmıştır veya alınması lâzımdır? Umumi efkâr önünde bunun münâkaşası 
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yapılmış olur, Bu itibarla ve bütün bu sebepledir ki biz, Sayın Hilmi İşgüzar’ın, 
Dışişleri Bakanı hakkındaki gensoru talebini uygun karşılıyoruz ve bu mevzuun 
münâkaşasının Yüce Mecliste yapılmasını, memleket hayrına kabul ediyoruz.”11

Adalet Partisi grubu adına söz alan Orhan Dengiz (Uşak) Hilmi İşgüzar’ın yaptığı 
konuşmasında, mesnet ittihaz ettiği bu olaylara temas etmeden, neticelerini anlatmakla 
iktifa ettiğini belirterek geniş bir çerçeve içerisinde konuşma yapmasını eleştirdi: “…
Sayın İşgüzar’ın ifadesiyle, girişildiği ifade edilen hareket ise, önergesinin esbabı 
mucibe kısmında izah etmiş olduğu ve en son olay diye ifade ettiği 17. 12. 1969 
Çarşamba günü Boyabat’ta geçen olaydır. Bunun dışında Sayın İşgüzar, her hangi 
bir yerde olay geçtiğini ifade etmiyor. Yalnız, ‘ciddî zabıta tedbirleri alınmadığı için 
de olaylar devam etmektedir’ demek suretiyle de memleketimizin hemen her yerine 
şâmil olacak bir ifade kullanıyor. Ama buna ait bir tek misal vermiyorlar…

Muhterem arkadaşlarım, bâzı kimiler bu türlü bir hissin içerisinde yaşayabilirler. 
Hakikaten bâzı noktalarda olan hâdiseler de üç - beş kişiyi rahatsız edebilir, fakat 
siyasi düşünceyi, bâzı kendilerine göre muteber addettikleri siyasi düşünceyi 
desteklemek mânasına kabul ettikleri için, bâzıları da bu çok nâdir olan hâdiselerden 
faydalanmak yoluna gidebilirler ama bunun burada bütün Türkiye’ye teşmil edilmiş 
bir şekilde aksettirilmiş ve ifade edilmiş olması cidden üzücü bir hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlarım; kanaatimce konu çok ehemmiyetlidir. Aslında konunun 
ehemmiyeti, meydana gelen vakada değil, sebeplerinde, müsebbiplerindedir. Bu 
konular ve durumlar Büyük Meclisimizin çatısı altında birçok defalar dile getirilmiş 
olmakla beraber bir defa daha dile gelmesinde fayda var. Memleketimizdeki yeni 
Anayasa düzeni, yeni, kurulmuş müesseseler ve yepyeni meydana gelen ve birden 
bire açığa çıkan düşüncelerin ve inançların rahatça söylenmesi, günden güne 
çoğalan bir hızla artıyor. Herkes, her müessese adeta çok geniş ve karşılıklı teminat 
ve haklar getiren Anayasanın duvarlarını zorluyor. Mühim olan nokta bu. Duvarları 
zorlanmaktadır. Hükümet, eldeki kanunlarla bunun karşısında durmaya çalışıyor ve 
duruyor. Bâzı çevreler, bu hareketleri bir doğum sancısı olarak kabul ediyor ve hayal 
ettiği çocuğun doğmasını bekliyor. ümidedilen bu çocuğun adı nedir; bunu hepimiz 
biliyoruz. Sosyalist ve biraz da, bir müddet sonra da komünizme götürülecek bir 
Türkiye’dir. Eğer şurada veya burada, şu veya bu müessesede yapılan hareketlerin 
hakikaten Türk milletinin, 35 milyon Türk milletinin kalbinde makes bulduğunu 
görmüş olsaydık, belki bu doğumu bekliyen insanlar ümitlerini artırabilirlerdi. 
Fakat bu duvarı zorlamaları bir netice vermemiştir, yani vatanperver, milliyetperver, 
memleketsever Türk milletine adeta zorlamaya çalışmaları, işte bunun neticesidir 
ki, kaya bir zerre dahi parçalanmamaktadır. Son seçimler bunun örnek bir misalini 
vermiştir…

TÖS adını verdiğimiz Türkiye öğretmenler Sendikası ile İlk - Sen adını 
verdiğimiz Türkiye İlkokul öğretmenleri Sendikası teşekküllerinin tüzüklerini 
tetkik ettim. Bunların tüzüklerinde, hakikaten meslek meseleleriyle ilgili konuların 

11 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 587-589.
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üzerinde çalışılacağına dair maddeler vardır. Ama yeni Anayasamızın getirdiği o 
özgürlük havası içerisinde kaydedilmiş olan maddeler de vardır. Bunlar da güzel 
şeylerdir, fakat bütün meslekle ilgili meseleleri, meslektaşlar arasındaki danışmayı 
bir kenara iterek yalnız özgürlük havası içerisindeki bir noktadan hareket etmek 
suretiyle Bağımsız Türkiye sol elini yukarıya yumruk şeklinde kaldırmak suretiyle 
veya kaldırtmayı öğretmek suretiyle Türkiye’yi adeta bu yolun yolcusu imiş gibi 
tatbik eden idareci grupunu, huzurunuzda tel’in etmek mecburiyetindeyim, bu benim 
için yapılması en güç bir vazifedir, güçlüğü öğretmenliğimden geliyor…

Ayın 14 nde TÖS ve İlk - Sen birleşiyor ve Bayramdan sonra boykotun daha 
süratli, tesirli bir şekilde yapılmasını ifade ediyor. Bu arada da yeni bildiriler 
neşrediyorlar. Bu bildiriler hakikaten çok enteresandır. Geçen gün Sayın 
Başbakanımız burada bu bildirilerin esaslarına ait bilgiler verdiıler. Sayın Maliye 
Bakanı da Bütçe Komisyonunda buna ait detayları okudular. Tabiî, bu bildirilerde 
hakiki meslek meselesine ait bir nokta yoktur. Bilâkis bunun dışında pek çok noktaya 
temas edilmiştir…

Boyabat’taki hâdise, öğretmenlerin bu türlü tutumunu beğenmiyen halk 
tarafından yapılmış olan bir hâdisedir. Sinop Valisi, Boyabat’ta, öğretmen boykotuna 
karşı halkın yürüyüşünü önlemek için tedbir allmış ve bunda muvaffak olmuştur, 
fakat lise müdürünün münasebetsiz bir cümlesi, bir sözü halkı tahrik etmiş ve 
neticede halk hakikaten matbaaya, TÖS merkezine ve bir de bir eve baskın yapmak 
istemiş ve fakat polis kordonu karşısında bunu yapmaya muvaffak olamamışlar. 
Taş atarak ancak her üç yerin de camlarını kırmak suretiyle hâdise bitmiştir. Sayın 
İşgüzar’ın burada bahsettiği olay bu kadardır. İşin enteresan tarafı, dikkate değer 
tarafı, bu vakayı çıkaranların veyahutta camları kıranların 6 sının Millet Partili, 
6 sının Cumhuriyet Halk Partili, 6 sının Adalet Partili ve bir kısmının da partisiz 
kişilerden ibaret bir grup olduğunun anlaşılmasıdır…

Böyle bir huzursuzluk sırasında 6 ncı filonun memleketimizi ziyareti doğru 
muydu? gibi bir cümle de önergede yer almaktadır. 6 ncı filonun memleketimizi 
ziyareti bir program tahtında yapılmaktadır. Bundan birkaç ay evvel yapılan bir 
müracaat bu hâdiseler ortada yokken Hükümet tarafından kabul edilmiştir. Fakat 
İzmir’de bu hâdiseleri önliyecek tedbir alınmadı demek doğru değildir. İzmir’de 
hâdiseyi önliyecek tedbir alınmıştır. Alınmamış olsaydı muhakkak ki, hâdise olarak 
vasıflandırılan öğrencilerin yürüyüşünden ve yalnızca protestolarından başka daha 
birçok olaylar cereyan edebilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten memleketimizin bugün içinde bulunduğu 
meselelerden birisi ve en mühimi sağ ve sol meselesidir. Aşırı sağ ve solun devamlı 
çatışması, memlekette rahat ve huzur içerisinde yaşamak istiyenlerin maalesef 
rahatsız olduğu yegâne mevzulardan birisidir. Hükümetimizin bu konudaki 
tedbirlerinin müsellem olduğunu biliyoruz. Bütün grupumuz, Hükümetimizin ciddî 
tedbirlerinden emin bulunmaktadır.”12

12 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 589-593.
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Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil (Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi) 
kürsüye gelerek gensoru hakkındaki fikirlerini serdetti: “…Sayın Hilmi İşgüzar’ın, 
gensorusundaki iddiasına göre; NATO İttifakının bir üyesi bulunan Türkiye 
Hükümetinin, yine aynı ittifak mucibince Avrupa’da ve Akdeniz Bölgesinde 
savunma görevi deruhde eden 6 ncı Filo’ya izin vermiş olmanın iki sanığından 
biri olarak huzurunuzda bulunuyorum… Hükümet siyaseti de tenkid edilmiyor. O 
siyaseti yanlış tatbik eden iki vekil hakkında gensoru açılmıştır…

Ne diyor önerge?.. Evvelâ Türkiye’nin kara bir tablosu çiziliyor; içinde ölümler 
var, Hakimo’lar var, cinayetler var, ama bunların 6 ncı Filo ile alâkası nasıl var, orası 
belli değil. Bu kara tablo çizildikten sonra, deniyor ki; İçişleri Bakam nasıl böyle bir 
zamanda Filonun ziyareti için müspet mütalâa verir. Sonra o verse bile nasıl Dışişleri 
Bakanı doğacak hâdiseleri vaktinde kestiremez de bu müsaadeyi icra eder? …

Evvelâ Filo ziyaretlerini arz edeyim; ister dost yahut müttefik olsun, ister normal 
münasebet halinde bulunsun, tarihin uzun zamanlarından beri deniz kuvvetlerine 
sahip devletlerin karşılıklı filo ziyareti teati etmeleri mutattır. Bu ziyaretler resmî olur, 
yâni ya bir taraf davet eder ‘Benim istiklâl günüm var, benim şöyle bir merasimim 
var; dostumuzsunuz, siz de bulunmak ister misiniz’ der veya o devletin bir büyük 
kaybı olur, onun cenaze merasimine katılmak için gelirler. Ya da filoyu göndermek 
istiyen devlet, dostluğun takviyesi, karşılıklı münasebetlerin bir cemilesi, nişanesi 
olarak ziyaret teklif eder, mutabakatlar hâsıl olursa yaparlar. Bu ziyaretler gayri 
resmî de olabilir. Bunlar esasen seyir halinde olan bir filonun hissettiği zaruretler, 
teknik sebepler, ikmâl ihtiyaçları gibi düşüncelerle esasen seyir halinde olan bir 
filonun civardan geçerken aynı zamanda dostane bir ziyaret yapması teklifiyle de 
karşılaşılır. Karşılıklı mutabakatla bu ziyaretler icra edilir.

6 ncı Filo nedir? 6 ncı Filo bilindiği gibi Avrupa’da ve Akdeniz’de mevcut kuvvet 
dengesinin en önemli bir unsurudur ve Avrupa için saklanan nükleer şemsiyenin 
de önemli bir cüz’üdür. Akdeniz’deki NATO ülkelerine bir saldırı vâki olursa onu 
korumayı ve hava desteğini sağlar. Aynı zamanda bir savaşta bu bölgede kâin NATO 
üyesi memleketlere, meselâ Türkiye, İtalya, Yunanistan, Fransa gibi memleketlere 
gelecek yardımı temin için bir şahdamarı mesabesinde olan Akdeniz’in yollarını 
açık tutmakla görevlendirilmiştir. Bu filo 20 senedir açık limanlarda seyreder, asıl 
üssü Amerika’dadır, Napoli’de bir kumandanlığa bağlıdır ve günün birinde bir savaş 
zaruretiyle karşılaştığı takdirde sorumluluğu uhdesinde bulunan bölgeyi tanımak, 
beraber savaş yapacağı kuvvetlerle tesanüdü temin için gereğinde tatbikat yapmak, 
manevralara katılmak vazifelerini üstünde taşır…

Bu ziyaretler, A.P. adına konuşan arkadaşımın gayet güzel ifade ettiği gibi, 
evvelden programlanır, çünkü gemilerin ‘calendrier’leri vardır, vazifeleri, gezişleri, 
alacağı görevler, yapacağı işler çok evvelden hesaplanır. Tabiî askerî tatbikat 
hâricindeki resmî veya gayri resmî ziyaretlerde ev sahibi hükümetin mütalâası 
sorulur. Bu mütalâaya muhatabolan askerî makamlarımızdır, eğer askerî ihtiyaç 
için ise. Gayri resmî ise Dışişleri Bakanlığıdır. Dışişleri Bakanlığı o mevsimlerin 
müsaidolup olmadığını İçişlerinden, Genel Kurmay Başkanlığından istişare eder, 
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plânlanır, müsaadeleri verilir ve ziyaretler yapılır. Şimdi, arkadaşımız diyor ki; ‘Bu 
ziyareti yaptırdınız ama aşın sağ, aşırı sol mücadelesi memlekette bu halde iken ve 
durum, asayiş bu vaziyette iken bu müsaadeyi vermek hatadır; çünkü Türk bağımsız 
politikasını münakaşa ortamına atıyorsunuz’. 

Önergeyi tetkik ederken de gördük ki arkadaşımız bunu bir hükümet sorusu 
yapmadığına ve niçin müsaade verdin değil de neye böyle bir zamanda müsaade 
verdin, dediğine göre muarız olduğu şey, müsaade verilmesi değil, müsaadenin 
zamanıdır. Bu zaman da evvelden hazırlandığına, hesaplandığına, programlandığına 
göre, arkadaşımızın mütalâasına uymak icabeder ise, T.C. Hükümeti aynı itifak 
içinde bağlı bulunduğu ve savunmasını beraberce yapmayı taahhüdettiği milletlere 
karşı; ‘affedersiniz, biz size bu tarihte gelmenizde mahzur yoktur dedik ama işler 
karıştı, vakıa Meclisteki sekiz partinin yedisi NATO ya taraftar, yaptığımız seçimde 
NATO ya bağlı oluşumuz üzerinde hiçbir münakaşa da cereyan etmedi, ancak yüzde 
2 küsur rey alan bir parti bu siyasete aleyhtar ve birtakım da cüzi talebe grupu 
muhalefet ediyor, Türk umumi efkârının gocunduğu yok, bunu size temin ederim, 
fakat bu küçük cüzün bu muhalefeti dolayısiyle dostluğumuz bozulmasın, iş de 
çıkarmıyalım, şu ziyaretten vaz geçilsin’ dediğimiz takdirde miydi ki acaba Türk 
bağımsızlığı münakaşa ortamından çıkacaktı? 

Türkiye’nin bağımsızlığını korumak gayesi idiyse, arkadaşımın bu önergeyi yine 
vermesi mümkündü, ama dayanacağı sebepler ve tenkid edeceği adres Hükümet 
olmıyacaktı… Gensoru yapalım, hepimiz bildiğimizi söyliyelim. İlle bunun 
forması; bu Hükümet beceriksiz, bu Hükümet hiçbir şeye kaadir değildir midir? 
Hayır. Hepimiz beraberiz. Bu memlekette aşırı akımların tahribatını önlemek için 
her vatandaş gibi Hükümet de sorumluluğunu müdrik olarak bütün icaplarını yerine 
getiriyor ve o kadar titizlikle yerine getiriyor ki dikenli bir sahada yürüyerek bir 
hürriyet enflâsyonu içindeki Anayasanın bütün icaplarını hassasiyetle zedelememeye 
gayret ederek getiriyor. Bu vaziyette Hükümeti suçlıyarak, bu vaziyette insafsız 
tarizlerle netice almaya imkân yoktur. 

G. P. nin Sayın Sözcüsü arkadaşım, bu konulara temas etti ve dedi ki, ‘Biz İçişleri 
Bakanı için de isteriz, Dışişleri Bakanı için de isteriz, Amerikan ilişkilerini münakaşa 
edelim’. Sayın arkadaşlarım, Amerikan filosuna müsaade verildi diye Türk - 
Amerikan ilişkileri münakaşa edilmez. Otururuz, Türk - Amerikan ilişkilerinin nîkü-
bedini burada herkes bildiğini ortaya kor, münakaşa ederiz. 6 ncı Filo’nun Kıbrıs 
işine müdahalesi vâki olmuş. Eski bir tarihtir, burada hesabı verilmiştir, tarafımızdan 
söylenmiştir. Müdahale anlaşmasında Kıbrıs’a asker çıkarmamız için Amerika’nın 
müsaadesini almak şartı var mıydı? Hangi Devlete sorarsınız; bana izin ver de şu 
elimdeki silâhla bunu tepeleyeyim, derseniz de, ‘ne kadar iyi, bir de benim için vur’ 
mu diyecektir. Ne mecburiyetle izin istediniz? Aynı hâdise tekerrür etti. O zaman 
Amerikan radyoları; ‘katiyen bir itirazımız yoktur, Amerikan filosu bölgede değildir’ 
diye bar bar bağırırken evvelki hâdiseyi mutaaddedip, ondan muahhar hâdiseyi hiçe 
sayarak 6 ncı filoyu veya Türk - Amerikan ilişkilerini bu açıdan eleştirmekte ne 
fayda var? Türk - Amerikan ilişkilerinin iyi, kötü tarafları üzerinde genel görüşme 
yapalım, hepimiz izahat vermek suretiyle, iknaa muvaffak olabildiğimiz kadar 
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umumî efkârı ve Yüce Heyetinizi tatmine hazır ve amadeyiz, ama bunu böyle acayip 
metodlarla ve behemahal gensoru çerçevesi içinde getirmekte bir fayda ve samimiyet 
göremediğimizi arz etmek mecburiyetindeyim. Zannediyorum ki, önergenin bizimle 
ilgili kısmı hakkında kâfi derecede malûmat vermiş bulunuyorum. Beni dinlediğiniz 
için Yüksek Heyetinize şükranlarımı arz ediyorum.”13

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) önerge 
hakkında şu görüşleri ifade etti: “…gensoru önergesinin muhtevasında ne hakikat, 
ne isabet, ne de haklılık vardır…

Evvelâ, arkadaşımız emniyet, asayiş bakımından bir kötümser tablo çizmiştir. 
Bugünkü durumun arkadaşımızı teyideder mahiyette olduğunu iddia etmek güçtür. 
Bir kere 1,5 aydır işbaşında bulunan bir Hükümetten her şeyi beklemek gibi bir 
gayrette haklılık da yoktur, isabet de yoktur. Ama şu söylenebilir; Siz Hükümet 
programında emniyet ve asayiş meselesini birinci plânda mütalaa edeceğinizi 
beyan ettiniz. Bu 1,5 aylık zaman içinde bu taahhüdünüze vefa göstermediniz 
denilir ve bunun delilleri getirilir. Bu münakaşa edilebilir. Ama arkadaşımız böyle 
yapmamıştır. Biz Hükümet programında, her zaman olduğu gibi, her konuda olduğu 
gibi ne taahhüdettiksek, o taahhüdü ifanın gayreti içine girmişizdir…

Sadece tenkid kâfi değil, biz tenkidden çekinen bir iktidar değiliz. Ama gerçekleri 
ortaya koymanın, doğru olan işin, bu doğrudur, doğru olmadığını gördüğünüz işe de 
doğru değildir, demeniz lâzım. Yalnız bir taraftan kusurları, hataları bulma gayreti 
içine düşersiniz ve bunları da gerçeklere oturtamazsanız ne iddianız sabit olur, ne 
de inandırıcı yönünüz olur. Arkadaşımız vermiş olduğu önerge ile bu tavrın içinde 
görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek suçları önleme ve gerekse suçları takip hususunda 
yeni bir metotla çalışmakta olduğumuzu ifade ettim. Bununla demek istemiyorum ki, 
artık suçlar işlenmiyecektir. Bu, dünyanın hiçbir yerinde söylenecek bir söz değildir, 
söylenmemiştir ve söylenemez. Ama hükümetlerin hüner ve ehliyeti, işlenecek 
suçların adedlerini azaltmaktadır. Önleyici tedbirlerini canlı tutmakta, yürütmekte 
ve suç faillerini yakalamadaki sistemini daimî olarak canlılıkla icra edebilmektedir. 
Biz bu yoldayız. Bâzı sıkıntılarımız elbetteki var, ama bu sıkıntıları yenmenin 
mücadelesi içindeyiz…

Nitekim Boyabat hâdisesinde bu tarzda talimat aldığı içindir ki vali, yürüyüş 
talebinde bulunanları ikna etmiştir; ‘Bu doğru değildir, evet kanunsuz harekettir 
ama yürüyüş yapmayın, müessif hâdiseler olabilir’ demişler. Bu acaba dirayetin, 
öngörürlüğün bir delili değil mi? Basiretsizliğin delili mi, basiretin delili mi? Elbetteki 
basiretin delilidir. Eğer biz o tedbirleri almamış olsaydık Türkiye’nin muhtelif 
yerlerinde buna benzer birtakım hareketler olacaktı, yürüyüşler olacaktı. Bunlara 
teşebbüsler olmuştur. Yalnız Boyabat’ta değil, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde 

13 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 539-596.
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teşebbüsler olmuştur. Batı’da olmuştur, Doğu’da olmuştur, Güney’de olmuştur, Ama 
vali arkadaşlarım, idareci arkadaşlarım bunları hem önlemiş, hem de kesin önleyici 
tedbiri ortaya koyduktan sonra bâzı teşekküller bunlardan sarfınazar etmiştir…

Arkadaşımız, lise binasına tecavüz edildiğini, kaymakama komünist denildiğini, 
kaymakamın ailesiyle beraber kaçtığını ifade etti. Bunlar arkadaşlar, yine hakikate 
uymamaktadır. TÖS’ün bir camı kırılmıştır. Eğer biz tedbir almamış olsaydık başka 
tahribat da yapılabilirdi. Ama bu, lise müdürünün, değerli arkadaşımın da söylediği 
gibi, halkı tahrik eden, halkı hakir gören bir sözünden dolayı olmuştur. O tahrik 
karşısında müteessir olan halk, oraya doğru yürümüştür. Kaymakamın ailesiyle 
beraber kaçtığı hilafı hakikattir. Böyle bir şey yoktur. Yalnız, hâkimle savcı bu 
hâdiselerden sonra, tevkif kararları verildikten sonra birtakım endişeye düşerek 
başka bir kazaya gitmişlerdir ve yanlış hareket ettiklerini öğrendikleri için tekrar 
Boyabat’a dönmüşlerdir. O zaman da değil, tecavüz esnasında da değil. Burada 
arkadaşımız yine bir yanlışlığın içindedir, yine hakikatleri çiğnemiştir…

Muhterem arkadaşlarım, şu anahatları ihtiva eden konuşmamla Sayın İşgüzar’m 
gensoru önergesinin iler tutar yeri kalmadığı, gerçeğe uygun olmadığı, tamamiyle 
hissî olduğu, tamamiyle bir politik menfaat taşıdığı ve o maksatla verildiği aşikâr 
olmuştur. Gensorunun açılıp açılmaması elbette ki yüce takdirinize aittir. Hepinize 
saygılar sunuyorum.”

Bakanların açıklamalarının ardından Başkan, Sinop milletvekili Hilmi İşgüzar’ın 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunu Genel Kurul’un oyuna 
sundu. Önerge kabul edilmedi.14

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan’ın, Müşterek Pazar konusundaki 
tasarruf ve tutumlarından dolayı Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/5)

Necmettin Erbakan (Konya) tarafından Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan; 
Müşterek Pazar konusundaki tasarruf ve tutumlarından dolayı Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet 
Meclisi’nin 13 Mayıs 1970 Çarşamba günü toplanan 80 birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Özü: Müşterek Pazar konusundaki tasarruf ve tutumlarından dolayı Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair önerge:

Müşterek Pazar, malûm olduğu üzere, altı Batı Avrupa ülkesinin aralarında 
birleşerek tek bir Devlet olma gayesi ile giriştikleri bir harekettir. Bu harekete, 19 
ncu Asırda Almanya’da mevcut birçok prensliklerin aralarında gümrük indirimleri 
tatbik etmek suretiyle bilâharâ siyasi olarak birleştikleri tarihî tecrübesi göz 
önünde bulundurularak, önce iktisadi bir bütün teşkil etmeye matuf adımlarla 
girişilmiş, 25 Mart 1957 de Roma Anlaşması imzalanarak Almanya, Fransa, 
İtalya, Belçika, Holanda ve Lüksenburg arasında ‘Müşterek Pazar’ mekanizması 

14 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 596-598.
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işletilmeye başlanmıştır. Müşterek Pazar, üye memleketlerin siyaseten tek bir devlet 
olmalarını nihai gaye olarak öngörmektedir. Atılan adımlar bu gayeye göre tanzim 
olunmaktadır. Müşterek Pazarda üye memleketlerin her birinin millî hüviyeti yerine 
önce milliyetten tecrit edilmiş umumi iktisadi mefhum ve hareketlerin yerleşilmesine 
çalışılmakta ve bunun neticesi olarak da ortada ‘Sermaye’ iş görmekte ve fakat bu 
sermayenin ne için ve sonunda hangi ideolojik gayelere hizmet edeceği sorulamam 
aktadır. Bu yönü ile Müşterek Pazar Avrupa’dan çok Amerika’daki bâzı malûm 
sermaye çevrelerinin işine yaramaktadır ve tatbik mevkiine konulusundan takriben 
12 yıl sonra Avrupa’nın mezkûr sermaye çevreleri hesabına çalıştırılmasını müncer 
olan neticelerini vermeye başlamıştır. Müşterek Pazarın bugüne kadarki tatbikatında 
Avrupa’nın takriben 3 bin büyük firması Amerikan sermayesi tarafından satınalınmış 
olup bu firmaların Amerika’ya yılda net kâr transferleri 13 milyar dolar mertebesine 
erişmiş bulunmaktadır. Bugün bizzat Müşterek Fazar memleketleri düşünürleri bu 
neticelere karşı reaksiyon göstermeye ve şikâyete başlamışlardır. Fransa’da Devlet, 
Fransız şirketlerinin hisse satışlarını kontrolü altına almış ve önemli müesseselerin 
hisse senetlerinin büyük yabancı sermaye çevreleri tarafından satınalınmalarına mâni 
olucu tedbirler getirerek Müşterek Pazarın anagayelerine zıt hareketlere tevessül 
etmeye başlamıştır. 

Türkiye’nin her şeyden önce içtimai bünyesi, dünya görüşü ve tarihî seyir ve şuuru 
Batı - Avrupa memleketleri ile aynı bir siyasi bünye içerisinde birleşmesine mânidir. 
Nüfus çoğunluğa, maddi imkânlar arasında dengesizlik vardır. Böyle bir birleşme 
Türkiye’nin Batı memleketler camiası içinde eritilmesi mânasını taşır. Diğer yandan 
Türkiye ile Batı memleketleri arasında halen iktisadi seviye bakımından büyük 
farklar vardır. Dolayısiyle Batı ile Müşterek Pazar Türkiye’nin Batı memleketlerinin 
bir sömürgesi ve işçisi haline gelmesi neticesini doğuracak mahiyettedir. Müşterek 
Pazar mülkiyet edinmeyi serbest bırakmaya mecbur ettiğinden Türkiye’nin birçok 
müessese ve topraklarının gayri iktisadi maksatlarla Dünya hâkimiyeti peşinde 
koşan büyük kapitalist çevreler tarafından satınalınması gerçekleşecek ve bu durum 
tasavvuru dahi gayrikabil vahîm neticeler doğurabilecektir. Müşterek Pazarın 
getireceği ileri sürülen faydaların bu mühim dâvalar yanında mukayese olunamazlar, 
kaldı iki, sayılabilecek iktisadi faydaların başka yollarla telâfisi imkânları mevcuttur. 
Türkiye’nin menfaati ve icapları Batı ile müşterek pazara girmek yerine tarihî ve 
kültürel bağlarla bağlı olduğu ve ekonomik seviyeleri arasında bir dengenin mevcut 
bulunduğu Doğu memleketleri ile bir müşterek pazar kurmasını gerekmektedir. 

Bu mühim hakikatler muvacehesinde Hükümet aşağıdaki tasarruf ve 
tutumlarından dolayı mesul bulunmaktadır. 

1. Evvelce yapılmış anlaşmaya göre, hazırlık döneminde hazırlıklar 
tamamlanamadı ise geçiş döneminin başlatılması ileriye kaldırılabileceği halde 
hazırlıkların yapılamamış olması gerçeğine rağmen Hükümet Türkiye’yi bir emrivaki 
ile geçiş dönemine biran evvel sokmanın gayreti içindedir. 
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2. Müşterek Pazar konusunun bu önemli noktada Yüce Mecliste görüşülmesini 
temin için çeşitli partilerin aylardan beri isteklerine rağmen Hükümet bu önemli 
konu hakkında Yüce Meclise etraflı bir izahatta dahi bulunmamıştır. Konunun Yüce 
Mecliste görüşülmesinden kaçınmaktadır. Hükümet Yüce Meclisi, bu çalışma devresi 
sonunda tatile girdiğinde, birdenbire geçiş dönemine girildiğine dair bir emrivaki ile 
karşı karşıya bırakabilir. 

3. Sayın Başvekil ne pahasına olursa olsun geçiş dönemine biran evvel girileceğini 
peşinen ifade etmişlerdir. Bu durum bilâhara Müşterek Pazar memleketleri ile 
oturulan pazarlık masasındaki görüşmelere tesir etmiştir. Türkiye nasıl olsa girecek 
diye karşı taraf Türkiye’ye hemen hemen hiçbir menfaat temin etmiyen, buna 
mukabil birçok zararları dokunacak olan teklifler ile Türk heyetinin karşısına çıkmak 
yolunu tutmuştur. 

4. Geçiş dönemine girilmesi için hazırlıklar tamam olmadığı halde ve bu durum 
Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanları rapor ve neşriyatında belirtildiği halde Sayın 
Başvekil ve Sayın Hariciye Vekili uzmanların sözünü dinlemeden geçiş dönemine 
derhal girilmesini istemektedirler. 

5. Devlet Plânlama Teşkilâtı geçiş dönemine hemen girilmesinin karşısında 
olduğu halde Sayın Sanayi Vekili Bütçe Komisyonu müzakerelerinde plânlamanın 
geçiş dönemine derhal girilmesine taraftar olduğunu ifade buyurmuşlardır. 

6. Türkiye’nin asıl menfaati Doğu memleketleri ile bir müşterek pazar kurmakta 
olduğu halde Hükümet, geçen hafta Pakistan’ın bu konuda getirdiği teklife gereken 
alâkayı göstermemekle hatalı hareket etmiştir. 

7. Hükümet hazırlık döneminde yapılması gerekli çalışmaları ciddî bir şekilde 
ele almamış ve alınması gerekli tedbirleri yerine getirmemiştir. Sanayi Bakanlığı 
müşterek Pazarla ilgili büroyu kurmak için daha yeni bütçe ile harekete geçme 
teşebbüsünde bulunmaktadır. 

Arz olunan sebeplerden dolayı Hükümet hakkında Gensoru açılması için işbu 
önergemin gündeme alınmasını ve kabulü için oya vas’ını saygı ile rica ederim.”

Okunan bu gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmıyacağı hakkındaki 
görüşmenin, Anayasanın 89 ncu maddesinin emredici hükmü muvacehesinde, bir 
sonraki birleşimde yapılacağı Başkanlık tarafından duyuruldu.15

Necmettin Erbakan (Konya) tarafından verilen Müşterek Pazar konusundaki 
tasarruf ve tutumlarından dolayı Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin15 Mayıs 1970 
tarihinde toplanan 81 nci birleşiminde müzakere edildi. Erbakan’ın Ortak Pazar 
konusunda verdiği önerge yeniden okunduktan sonra, Başkan, ilk sözü önerge sahibi 
olan Necmetttin Erbakan’a verdi: 

15 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 80 (13 Mayıs 1970), 
s. 725-727.
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“…Bu gensoru önergesinde yedi muhtelif sebepten Hükümetin Müşterek Pazarla 
ilgili tutum ve tasarruflarından dolayı mesul olduğu belirtilmektedir. Bu mesuliyetin 
derece ve mahiyetinin Yüce Meclis huzurunda açıklığa kavuşabilmesinden önce her 
şeyden evvel Müşterek Pazar nedir, Müşterek Pazar niçin kurulmuştur, asıl gaye ve 
hedefleri nedir, Roma Anlaşması nedir, Ankara Anlaşması nedir, hangi şartlar altında 
ve ne gibi düşüncelerle imzalanmıştır, geçiş dönemi nedir, çeşitli yönlerden mahiyeti 
nedir, Türkiye hakikatte geçiş dönemine girmeye hazır mıdır değil midir girmeli 
midir konularının çok kısa olarak dahi olsa, aydınlığa kavuşturulması zarureti vardır. 

Ortak Pazar nedir? Ortak Pazar; Almanya, İtalya, Fransa, Holanda, Belçika 
Lüksemburg devletleri arasında 1957 yılı Mart ayının 25 nci günü Roma’da 
imzalanmış olan Roma Anlaşması ile aralarında kurdukları ekonomik, kültürel, 
sosyal ve siyasi bir ortaklıktır. Bu anlaşma hudutsuz bir süre için akdedilmiştir. 
Ortak Pazar niçin kurulmuştur, gayesi nedir? Ortak Pazarın hakikî gayesinin mezkûr 
altı memleket halkı tarafından apaçık görülen büyük reaksiyonların doğmaması 
için Roma Anlaşmasının gerek gaye maddeleri, gerekse diğer maddeleri sen derece 
titizlikle, gizlilikle ve ustalıkla kaleme alınmıştır. Bunun için Roma Anlaşmasını 
okuyarak Ortak Pazarın niçin kurulduğunu ve gayesinin ne olduğunu anlamak 
mümkün değildir. Bilâkis, insan Ortak Pazarın mahiyetini ve hakiki gayesinin ne 
olduğunu baştan bilerek Roma Anlaşmasını okursa ancak o zaman anlaşmanın ne 
demek istediğini kavrıyabilir. Ortak Pazar, ikinci dünya harbinden sonra yıkılan 
Avrupanın yeniden dünya hâkimiyeti kurma projesidir, iş-aksiyon, halkının ekseriyeti 
Katolik olan altı Avrupa memleketi arasında kurulmuştur. Münihli bir profesörün 
memleketimizin tanınmış bir profesörüne Münih’te ifade ettiği gibi, Müşterek 
Pazar, Roma Anlaşmasından önce Roma Katolik Kongresinde karara bağlanmıştır. 
Bu kongrede zamanın üç Katolik Başbakanı De Gasperi, Schuman ve Adenauer 
bulunuyorlardı. O kongrede Katolik devletlerin bir birlik kurması fikri işlenmiş. 
Bugün Almanya’da, Doğu Almanya’dan vâki göçlerle Protestanlar ekseriyeti almaya 
başlamışlardır. Son günlerde İngiltere ve İskandinav memleketlerinde Ortak Pazara 
alınması hâdisesi, hakikatte muayyen formüllerle Protestanlarla Katolikler arasında 
bir işbirliği yapılması hadisesidir. Ortak Pazar, asırlar boyu sömürgeci olmuş 
emperyalist batı Avrupa memleketlerinin çağımızın şartlarına uygun olarak yeni 
bir sömürgecilik geliştirme sistemidir. Birçok Afrika memleketlerinin ve bu arada 
Türkiye’nin Ortak Pazara alınması isteği, bu sömürgeciliğin yeni metotlarının tatbik 
edilmesi içindir. Batı memleketlerinde istismarcı sömürgecilik bunların Yahudi, 
Hıristiyan, Grek medeniyetine mensup olmalarından ileriye gelmektedir. Osmanlı 
imparatorluğu da birçok ülkeleri kendi hudutları içerisinde toplamıştı, fakat hiçbir 
zaman batı sömürgeciliği zihniyetinden hareket etmemişti, çünkü temelini İslâm 
medeniyetinden almakta idi…

Oniki yıl içerisinde üçbin büyük Ortak Pazar müessesesi Amerika’daki siyonist 
kapitalistler tarafından satınalınmış ve 1969 yılında bu üç büyük firmanın Amerika’ya 
yaptığı net kâr transferi 13 milyar doları bulmuştur. Bugünkü İsrail’in, Büyük Millet 
Meclisinin içinde Teodor Hels’in heykeli bulunmaktadır. Yüz sene önce Viyana’da 
yaşıyan ve İsrail projesinin temelini atan bu Siyonist, devrinde, İsrail’in ilk alması 
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icabettiği toprakların haritasını çizmiş ve bu haritada Türkiye topraklarının büyük 
kısmı İsrail’in bir vilâyeti olarak gösterilmiştir. israil projesi aslında budur. İncil’de 
de Kayseri’ye kadar uzanan Asurilerin ülkesinin İsrail’e aidolduğu zikredilmektedir. 
Batı, gerektiğinde İsrail’in bu projesine göz yumabilir. 

Müşterek Pazarın ekonomik maksatlarının çok ötesindeki gayeleri ve tatbikatları 
mevcuttur. Bilhassa üye devletler arazilerini yabancıların satınalmalarına açık 
tutmaları maddesi, Türkiye’nin birçok topraklarının art ve ileri maksatlı kapitalist 
dünya siyonistleri tarafından rahatça ve çok ucuz fiyatla satınalınmasını da imkân 
dâhiline sokabilir. Bu durum, Türkiye’nin İsrail’e bir vilâyet olarak hazırlanması 
neticesini intacedebilir. Bu bakımdan bir sömürge olarak faydalanmak için batı, 
Türkiye’nin Müşterek Pazara girmesini istemekte, dünya Siyonistleri de bu girişi 
arkadan arkaya desteklemektedirler. İşte, Müşterek Pazar meselesine aslında bu 
açıdan bakmak zarureti vardır…

Bugün için 200 milyonluk yarın Protestanlar da girerse 400 milyonluk bir 
Hıristiyan kütlenin içerisinde 35 milyonluk Türkiye, Konseyde bir üyelikle bulunacak 
ve sadece büyüklerin emirlerine ıttıla kesbedecek. Müşterek Pazara girmek demek, 
Türkiye’ye önümüzdeki beş yıl, on yıl yirmi yıl hattâ elli ve yüz yıl için değil 
süresiz istikâmet vermek mahiyetindedir. Bu kadar mühim bir meselenin Türkiye’yi 
birkaç yıl idare etmek için seçilmiş hükümetlerin, milletin arzusuna uymıyan karar 
ve insiyatiflerine bırakmak ne doğrudur ne de mümkündür. Milletlerin bu kadar 
uzun vadeli meselelerine muvakkat hükümetler değil, o milletin topyekûn kendisi 
ve hiç değilse aydınlar camiası karar verebilir. Türk Milleti, hakiki mânasını bir 
kültürel ve inanç sistemi içerisinde erimek olan Müşterek Pazara girmesi mümkün 
değildir. Türkiye’nin tarihî, sosyal, kültürel yapısı ve inanç sistemi buna mânidir. Bu 
Müslüman milletin, bir Hıristiyan topluluğu içerisinde erimesine imkân verilemez.

Türkiye, bugünkü uzun vadeli dünya gelişmeleri karşısında kendi anastatüsünü 
tesbit etmeye mecburdur. Bir milletin aydınlarının seferber olması ve milletin 
topyekûn arzusuyla tâyin edilecek bir konudur bu konu. Türk Milleti ancak kendi 
inançlariyle bağdaşan memleketlerle Ortak Pazar kurma yoluna gidebilir. Burada 
çok önemli bir noktaya işaret etmek isterim. Bugün Türkiye’de ufak bir zümre 
Müşterek Pazara girilmesini arzu etmektedir. Bâzı kimseler de Müşterek Pazarın 
siyasi ve sosyal cephesini hiç düşünmediği için bunu gafilâne bir şeklide müdafaa 
etmektedirler. Müşterek Pazara girilmesini militan bir şekilde müdafaa edenler, 
dikkat edilirse, lâikliği dinsizlik veya dine karşı lâkaydı şeklinde tefsir edenler ve 
batılılaşmayı, batının maddi medeniyet ve tekniğinin çok ilerisinde, Batı Hıristiyan 
dünyasının inanç ve kültüreli sistemini benimsemek şeklinde anlıyanlar, İslâmiyeti 
gelişmemizin engeli telâkki eden ve fakat bu fikir ve kanaatlerini açıkça ifadeden 
çekinen kozmopolit zümreler, Türkiye’nin biran evvel Müşterek Pazara girmesini, 
bu gayelerinin gerçekleşmesi yönünde hararetle savunmaktadırlar…

Sene 1963’e gelince Batılılar Türkiye’nin Müşterek Pazara özel statülü bir üye 
olarak katılmasını uygun gördüler ve İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında 13 Eylül 
1963’te Ankara anlaşması yapıldı. 1 Aralık 1964’te ise bu anlaşma yürürlüğe girdi. 
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Bu anlaşma Türkiye’yi beş yıllık bir hazırlık devresinden sonra geçiş dönemine 
sokuyor, onun arkasından da beliıli bir sürede Müşterek Pazara tam üye olmaya 
hazırlıyor. Bilâhara Müşterek Pazara üye olmaya karar verilirse, tam üye olmak 
devresi başlıyor. Hazırlık devresinde sadece Türkiye’ye ait tek taraflı tâvizler 
veriliyor, geçiş dönemine girildikten sonra ise belirli bir süre içerisinde yapılan son 
tekliflere göre 22 yılda tedricî ve programı baştan tesbit edilmiş zecrî adımlarla yavaş 
yavaş Müşterek Pazarla Gümrük Birliğine ekonomi politikası birliğine ve Müşterek 
Pazarın sair kültürel, sosyal ve idari birliğine intikal ediliyor. Bu devre esnasında 
kararlar Müşterek Pazarla Türkiye’nin müştereken teşkil edecekleri bir ortaklık 
konseyi vasıtasiyle alınıyor, ortak konseyinde Türk temsilcisi vardır ve kararların oy 
birliğiyle alınması gereklidir. Bu durum zahiren, Türkiye’nin geçiş dönemi esnasında 
istemedeği bir hususun kendisine tatbik edilemiyeceğini ifade etmeye çalışıyorsa da, 
hakikatte Ankara Anlaşmasının tümü ve geçiş dönemine girilirken yapılması mukarrer 
katma protokol öyle âmir hükümleri ihtiva etmektedir ki, ortaklık konseyinin alacağı 
kararlar sadece fiiliyatta anadâva ve gayeler yanında teferruata taallûk eden kararlar 
olabilecektir. Bu itibarla, Ankara Anlaşmasının en mühim adımı atma protokolün 
tesbiti ve yürürlüğe konması hadisesidir. Bu hâdise, bir kırmızı çizgi mahiyetindedir. 
Türkiye, halen bu kırmızı çizginin önünde bulunmakta, kırmızı çizgiyi aştıktan sonra 
hakikatte Müşterek Pazar’dan dönüş bulunmamaktadır. Türkiye, bugüne kadar bütün 
dış taahhütlerine ve anlaşmalarına sâdık kalmış bir memlekettir. Milletlerarasındaki 
bu itibarımızı korumamız son derece önemli bir husustur…

Şimdi, bu genel tabloyu inceledikten sonra, gensoruda Hükümete atfedilen 
kusurların hakiki mahiyetleri hususunda sizlere aşağıdaki açıklamaları sunmayı 
bir zaruret sayıyorum. Muhterem milletvekilleri, gensorunun birinci maddesinde, 
evvelce yapılmış anlaşmaya göre hazırlık döneminde hazırlıklar tamamlanmadı 
ise, geçiş döneminin başlatılması ileriye kaydırılabileceği halde hazırlıkların 
yapılamamış olması gerçeğine rağmen, Hükümet. Türkiye’yi bir emrivaki ile geçiş 
dönemine biran evvel sokmanın gayreti içindedir, diyoruz. İthamımızın birincisi... 
Müsaade buyurursanız bu hususta şu açıklamaları yapmayı zaruri görüyorum; Sayın 
Demirel ile 69 seçimlerinin hemen arkasından Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi 
İpekçi bir mülakat yapmışlar ve bu mülakat, gazetede bütün teferruatiyle neşredilmiş 
idi. Seçimlerin arkasından, yani Kasım ayında bu gazetede neşredilmiş olan yazıda 
Sayın Demirel, Müşterek Pazar’ın hazırlık dönemine ait hazırlıkların tamamlandığını 
ve geçiş dönemine biran evvel girilmesi icabettiğini sarahaten ifade etmek cesaretini 
göstermişlerdir… Sayın Çağlayangil bundan bir müddet önce, yani daha Aralık 
ayında-ki konuşmalar sırasında Rotary Klüpte, nasıl bir klüp olduğu cümlece malûm 
olan bu Rotary Klüpte yaptıkları bir konuşmasında - ki, Ankara Televizyonunda da 
bu konuşma verilmiştir- geçiş dönemine derhal girileceğini ilân etmişlerdir…

Devlet Plânlama Teşkilâtının geçiş dönemine hemen girilmesi hakkındaki 
kanaatlerine gelince; Yüksek Plânlama Kurulunda, Devlet Plânlama Teşkilâtı geçiş 
dönemine girmenin mahzurlu olduğunu apaçık belirtmiştir. Brüksel’deki toplantılarda, 
geçiş dönemine girmenin mahzurlu olduğu hususunda Türk delegasyonu içerisinde 
ellerinden gelen çalışmaları yapmışlardır… Yüksek Plânlama Kurulunda Başvekil, 
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derhal girilmesi için emir vermiş bulunuyor; Brüksel’e, bu giriş hazırlıklarının 
yapılması için emir vermiş bulunuyor, teknik elemanlar bu hususun imkânsızlığını 
orta yere koydukları halde, onlara bir nevi baskı yapılarak bu giriş geçiş dönemine 
derhal intikalin temini isteniyor. Muhterem milletvekilleri, zannediyorum ki, gensoru 
önergemin birinci maddesinde Hükümet, Türkiye’yi bir emrivaki ile geçiş dönemine 
biran evvel sokmanın gayreti içindedir ithamım yerinde ve haklı bir ithamdır. 

Yine ikinci madde, Müşterek Pazar konusunun bu önemli noktada Yüce Mecliste 
görüşülmesini temin için çeşitli partilerin aylardan beri isteklerine rağmen, Hükümet 
bu önemli konu hakkında Yüce Meclise etraflı bir izahatta dahi bulunmamıştır, 
konunun Yüce Mecliste görüşülmesinden kaçınmaktadır. Hükümet Yüce Meclisi, 
bu çalışma devresi sonunda tatile girdiğinde, birdenbire geçiş dönemine girildiğine 
dair bir emrivaki ile karşı karşıya bırakabilir. Bu endişemiz, bizim bu gensoru 
önergemizin, niçin hemen bir bütçe müzakeresi arefesinde Meclise getirip takdim 
etmiş olduğumuzun hakiki sebebini teşkil etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız, bu ikinci madde hakkında şu zaruri 
açıklamaları yapalım: Hakikaten gündemlerde gördük, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Müşterek Pazar hakkında bir genel görüşme isteği, aylardan beri gündemde kaldı. 
Zannediyorum, Güven Partisinin de aynı şekilde müracaatları mevcuttur. Buna 
rağmen, Hükümet bu hususta Meclise etraflı bir izahat getirmedi ve yine buna 
rağmen Hükümetin üyeleri, bundan önceki bir konuşmamda da belirttiğim gibi, bu 
izahatı Rotary Klüpte vermeyi, Mecliste vermeye tercih etmişlerdir…

Hükümet olarak bu anlaşma Meclisten geçtikten sonra biz bunu Anayasanın 65 
nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Meclisten geçirmemiz şart değildir şeklinde 
mütalâa etmeye hakkı yoktur. Çünkü Ankara Anlaşmasının 2 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası, ortaklıkta 3 devre tanımaktadır. Bu devrelerden birincisi, Hazırlık 
ikincisi Geçiş üçüncüsü de Tam üyelik devresidir. Şimdi geçiş devresine girmek, bu 
Anlaşmaya ait hükümlerin en mühim adımını atmaktadır. Yukarda da arz ettiğimiz 
gibi, kırmızı çizgiyi geçmek demektir...

Geçiş devresine girmek ile Anayasanın Türk hükümranlığına matuf maddelerinin, 
bu devre içerisindeki tatbikat ile çiğnenmesi mevzuubahistir. Aslında bizim 
kanaatimizi sorarsanız; gerek Ankara Anlaşması ve gerek geçiş döneminden sonraki 
tatbikat, esasen Türk Anayasasına aykırıdır. Hükümet, katma protokolü Meclisten 
geçirmek üzere buraya getirdiği zaman, bu husustaki görüşlerimizi - inşallah - bütün 
teferruatiyle açıklıyacağız. Ankara Anlaşması, 22 sene sonra - bugünkü teklife 
göre - bir Katma Protokol yolundan, koridorundan geçilerek, Türkiye’yi Müşterek 
Pazar’ın içerisine sokacak noktaya getirmektedir. Bundan sonra geri dönüş yoktur 
ve bu noktaya gelirken tedricen, Müşterek Pazar’a Yaklaşma hareketi diye Türk 
kanunları ve Türk anayasalarının hepsi, bizim dâhil olmadığımız Müşterek Pazar 
Konseyi tarafından tesbit edilen esaslar ile yürürlüğe konulacaktır. Katma Protokol, 
bu yürürlüğe konulusun konuş plânı ve projesinden ibarettir. Bu, mutlaka Meclisten 
geçirilmek mecburiyetindedir…
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Hükümet dese dese, ‘biz bu hususta Hükümet olarak gereken kanuni 
formaliteleri ifa etmek isteriz’ diyebilir. Bunun ilerisindeki konuşmalar, Devlet 
anlayışı ile Hükümet anlayışı ile kabili telif olmıyacak gayri ciddî konuşmalardır. 
Nitekim önergenin 3 ncü maddesinde, Sayın Başvekil ne pahasına olursa olsun, 
geçiş dönemine biran evvel girileceğini peşinen ifade etmişler; bu durum bilâhara 
Müşterek Pazar memleketleriyle oturulan pazarlık masasındaki görüşmelere tesir 
etmiştir…

Müşterek Pazar geçiş döneminde Türkiye’ye hiçbir malî yardım getirmiyecektir. 
Hazırlık dönemi içerisinde 175 milyon dolar veren Müşterek Pazar, geçiş dönemine 
geçildikten sonra, bin bir rica ile bunu sadece 200 milyon dolar civarında tutmuş. 
Hâlbuki Türkiye’nin Müşterek Pazar memleketlerine ekonomi politikasını 
birleştirebilmesi için kaç 200 milyon dolara ihtiyacı vardır, açık bir hakikattir. Bu 
gelen teklifler gülünç tekliflerdir, ama bu teklifleri başlangıçta da arz ettiğim gibi, 
Niçin getiriyorsunuz diye karşı tarafa kızmaya hakkımız yok. Ne pahasına olursa 
olsun gireceğiz diye baştan söylemişiz. Bunu getirdiğine bile teşekkür etmemiz 
lâzım. Bu sebepten dolayı, bu tutumlarından dolayı; başta Sayın Demirel olmak 
üzere Hükümet üyeleri kusurludurlar, kabahatlidirler, suçludurlar. Hareketleri, millî 
menfaatle bağdaşmıyacak hareket tarzında cereyan etmiştir...

Başlangıçta da arz ettim, geçiş dönemi Ankara Anlaşmasının kırımızı çizgisidir, 
buradan ileriye geçildiği zaman bir daha dönüş yoktur Bu itibarla Ankara Anlaşmasını 
yapmış olmaktan çok daha mühim bir adımdır. Şimdi, hiçbir zaman Hükümet bu 
kürsüden karşımıza geçip de ‘Efendim, Ankara Anlaşmasını biz yapmadık, Müşterek 
Pazara girip girmemek için bir konu bugün konuşulmamalıdır. Bu 1963 te yapılmış 
bir anlaşmadır, biz bunu tatbik ediyoruz’ dememelidir. Sayın böyle denilmesin, çünkü 
Ankara Anlaşmasını yapmaktan çok daha mühim bir adım atılıyor bugün. Biz, 1963 
senesinin hesabını soramayız, fakat şimdi önünde bulunduğumuz adımın mutlaka 
büyük titizlikle üzerinde durmaya mecburuz. Bu adım, dönüşü olmıyan bir adımdır. 
Şimdi bu adım, bir emrivaki ile atılacak olursa bu takdirde bir daha geriye dönmek 
mümkün değil, ama şu anda 1963 senesinde yapılmış olan Anlaşmanın protokolünün 
1 nci maddesine göre; biz hem geçiş dönemini 6 seneye kadar uzatabiliriz, hem de 
Müşterek Pazar rejimini ikili anlaşmalar rejimine çevirebiliriz. Bu âna kadar ihtiyar 
ve imkân elimizdedir. Şimdi bu adımı attığımız zaman bu imkânı kaybediyoruz…

Kaldı ki, bugün Türkiye’de geçiş döneminin içerisine derhal girilmesine, 
aslında sadece Devlet Plânlama değil, Türkiye ‘deki bütün üniversiteler, bütün 
ilim yuvaları, bütün meslek kuruluşları ve T. B. M. Meclisindeki partiler…diğer 
partilerin hepsi geçiş dönemine derhal girilmesinin karşısındadır. A.P. ye gelince; 
bendenizin kanaatim o dur ki; A.P. Grupunun büyük çoğunluğu da derhal geçiş 
dönemine girilmenin karşısındadır. Ancak, Hükümet ilk emrivâkii Meclisten 
önce kendi grupuna yapmaktadır. Zira bugüne kadar A.P. grupunda da Müşterek 
Pazar mevzuu enine boyuna konuşulmamıştır. Bu itibarla bir emrivakiler zinciri 
ile neticeye gidilmek istenmektedir. Bundan dolayı Türk Parlâmentosu içerisinde 
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Hükümet etrafındaki çok küçük bir azınlık dışında bütün Meclisin büyük üyeler 
grupu, Türkiye’nin üniversiteleri, meslekî teşekküller, bütün memleket aydınları 
Müşterek Pazara derhal girilmesine karşıdırlar…

Muhterem üyeler, Türkiye’nin asıl menfaati Doğu memleketleriyle bir müşterek 
pazar kurmakta olduğu halde Hükümet, geçen hafta Pakistan’ın bu konuda getirdiği 
teklifte gereken alâkayı göstermemekle hatalı hareket etmiştir. Bugün bütün 
dünyada büyük gruplaşmalar meydana gelmektedir. Türkiye kendisinin 50 sene, 100 
sene sonraki durumunu mutlaka incelemek mecburiyetindedir. Başlangıçta da arz 
ettiğim gibi, bu uzun vadeli durumun tesbiti 3 senelik, 5 senelik hükümetlerin oldu 
- bittiye getirecekleri kararlarla yapılamaz. Bir memleketin bütün aydınlar grupu, o 
memleketin bütünü ile bu karar verilir. Bu itibarla, Türkiye’nin şartları ve imkânları 
yukardan beri arz edilen sebeplerden dolayı aslında uzun vadeli düşünüldüğü zaman 
mutlaka kendisine hem ekonomik bakımdan, hem diğer bakımlardan, emniyeti 
bakımından, çeşitli bakımlardan fayda getirecek, bizim tarihî ve kültürel bağlarla 
bağlı olduğumuz memleketlerle bir müşterek pazar kurmasındadır…

Muhterem milletvekilleri, önergemizin 7 nci maddesinde; Hükümet hazırlık 
döneminde yapılması gerekli çalışmaları ciddî bir şekilde ele almamış ve alınması 
gerekli tedbirleri yerine getirmemiştir. Sanayi Bakanlığı Müşterek Pazarla ilgili 
büroyu kurmak için daha yeni bütçe ile harekete geçme teşebbüsünde bulunmaktadır 
denilmektedir. Ve öyle tahmin ediyorum ki, aslında Yüce Parlâmentonun Hükümetin 
karşısına geçip, yakasına sarılıp, ondan asıl hesap soracağı husus bu 7 nci maddedir. 
Muhterem kardeşlerim, ciddî bir Hükümet; Ankara Anlaşmasını imzaladıktan sonra 
bütün gücü ile eğer hakikaten bu anlaşmada samimî ise, Müşterek Pazara intibak 
için gerekli çalışmaları ciddî bir şekilde ele almak mecburiyetinde idi. Ne yapması 
lâzımgelirdi Bir defa Müşterek Pazara iştirak için halimizi bilecek durumda değiliz 
muhterem kardeşlerimiz, İstatistik Umum Müdürlüğümüz Türkiye nüfus sayımının 
kesin neticelerini 5 sene sonra verebiliyor. Türkiye’de durumumuzu bilmek için 
hiçbir enstitü yoktur. Türkiye’de, önce en mühimlerinden başlıyarak, bu ciddî 
müesseseleri kurmak lâzımgelirdi… Başka? Türkiye’nin ciddî bir şekilde tarım ve 
sanayi politikasının tesbit edilmesi lâzımgelirdi….Hükümetin bir sanayi politikası 
yoktur muhterem kardeşlerim… Bir tarım politikası yoktur… Bu araştırmalar 
yapılmadan, Türkiye’nin bünyesini bilmeden hiçbir şeye tevessül etmek mümkün 
değildir. Bundan başka Türkiye’de ciddî bir şekilde bütün, maddelerin, madde 
politikalarının bir bir incelenerek tesbit edilmesi lâzımgelirdi. Bugün bunların 
hiçbirisi yapılmamıştır…

Müşterek Pazara girilmesine dair hazırlanmış olan listeler son dakikada akşamdan 
akşama masa başında değiştirilmektedir. Hangi hazırlıktan bahsediyorsunuz? 
Brüksel’de bir günkü listeniz ikinci günkü listenize uymuyor, o ara yerde 
değiştirdiğiniz kalemler, aslında iktisadi bakımdan muazzam mahiyet arz edebilir. 
Ne hazırlığından bahsediyorsunuz? Nerede hem bu hazırlık yapılabilirdi ki zaten? 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 1967 senesinde ilk defa Müşterek Pazara ait çalışmalarına 
başladı, Devlet Teşkilâtı içerisinde tek ciddî çalışma yapan müessese bu oldu. Sanayi 
Vekâleti daha yeni bütçenin içerisinde... Türkiye’de resmî mercilerden hiçbirisi; varsa 
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Hükümet lütfen izahat versin, biz de sevinelim, Ortak Pazarın tarım hareketlerini 
inceliyen hiçbir merci yoktur. Hazırmışız biz. Neyle hazırlanıyorsunuz siz. Bizim 
haberimiz yok. Ayda mı büro kurdunuz, ne yaptınız? Bu memlekette bu işi yapacak 
hiçbir imkân yoktur. 

Bilhassa Halk Partili milletvekili arkadaşlarıma hitabediyorum; 1959 senesinde 
zamanın Demokrat Partisi Müşterek Pazara girmek için müracaat ettiği zaman, Halk 
Partisi bu hareketin karşısında idi. Tümünün ve felsefesinin karşısında idi. 1963 te 
kendisinin liderlik yaptığı bir iktidarla buraya girdi ve Ankara Anlaşmasını yaptı. 
Şimdi Müşterek Pazarın maddeleri, bizim kanaatimizce, Halk Partisinin bütün 
felsefesiyle taban tabana zıttır. Sermaye hareketlerini tamamen serbest bırakmakta, 
Türkiye’deki toprakları her türlü yabancıya satılmakta, Halk Partisi şimdi ‘ağalar’ 
Türk olduğu zaman bunun karşısına çıkacak da ‘yabancı’ olduğu zaman bunun 
karşısına çıkmıyacak mı? Siz nasıl olur da, ‘efendim, biz temelinde Müşterek 
Pazara girmeye hazırız’ dersiniz? Diyemezsiniz. Ciddî bir parti iseniz, ‘biz temelden 
Müşterek Pazara girmeye hazırız’ diyemezsiniz. Siz Müşterek Pazarın karşısında 
olmaya mecbursunuz. Tümünden ve kökünden Müşterek Pazarın karşısında olmaya 
mecbursunuz, ortaya koyduğunuz ‘Ortanın solu’ felsefesiyle taban tabana zıttır…

Türkiye Müşterek Pazara giremez. Bu, mümkün değildir. Bu millet bütün gücü 
ile bunun karşısında olacaktır ve emrivakiler yürümiyecektir. Bunu, bu memleketin 
Yüce Meclisinin kürsüsünden ilân ediyorum. Olamaz böyle şey. Türk Milletinin 
tarihi ile kültürü ile şuuru ile böyle şey yürümez, yapamazsınız bu işi. 

Muhterem milletvekilleri, yukardan beri arz ve izah ettiğim ve önergemde 
7 maddede hulasaten ifade ettiğim hususlardan dolayı Hükümet kusurludur, 
affedemezsiniz. Eğer affederseniz bu işin bütün vebali, Meclis olarak üzerinize 
intikal eder. Bu memleketin millî iradesinin sahibi olduğumuzu mutlaka bilmeye 
ve göstermeye mecburuz. Yüce Meclis üyelerinin bilhassa bu noktaya dikkatlerini 
çekerim. Affetmeye hakkınız yoktur; daha Müşterek Pazarın görüşme masasına 
oturmadan ‘ne pahasına olursa olsun gireriz’ demek mutlaka bir kusurdur…

Türkiye Ortak Pazar Konseyinin Başkanı Menso konuşmamda; ‘Siz aslında 
Müşterek Pazara girmeye hazır değilsiniz’ diyor. Genel Sekreter Emil Noel ise 
‘Türkiye Müşterek Pazara girmeye hazır değildir, ama Başkanvekilin bu sözü mevcut 
şartlara meydan okumaktır’ diyor. Hâlbuki muhterem milletvekilleri, hakikati ve 
işin iç yüzünü biz biliyoruz. Bu ‘mevcut şartlara meydan okumak’ bir kahramanlık 
hareketi değil, bu, ne yaptığını bilmemenin hareketidir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin ikinci bir konuda da mutlaka mesuliyeti 
vardır; 5 senelik bir devreyi hazırlıksız geçirmiştir. Şimdi tabiî kalkıp denecek 
ki, ‘Efendim, biz 2 aylık Hükümetiz.’ Sizin 2 aylık mı, kaç aylık mı Hükümet 
olduğunuzu, nasıl bir Hükümet olduğunuzu bu Yüce Meclis çok iyi biliyor. 5 seneden 
beri aynı gidişat altında bu hazırlıkların yapılmamış olduğu hususunu, sizi hangi 
gün yakalarsak, mutlaka sormakla mükellefiz. Teknik elemanlara, Devlet Plânlama 
Teşkilâtına ve diğer uzmanlara ehemmiyet verilmemekte, şahsi ve keyfî tutumlarla 
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yürünmekte ve bir emrivaki ile Türkiye, çok mühim bir badireye sürüklenmektedir. 
Bu hâdiseler karşısında Yüce Meclis, mutlaka mesullerinden hesap sormak 
durumunda olmalıdır…

Muhterem milletvekilleri, şimdi diğer partilerdeki ilgili arkadaşlarımızın 
yapacağı konuşmadan ve Hükümet adına yapılacak konuşmadan sonra gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması konusu oylanacaktır. Müsaade buyurulursa 
usulî bakımdan bir noktaya işaret etmek istiyorum: Bugün yapacak olduğumuz 
oylama, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususudur. Şayet, gündeme 
alınması kararlaştırılır ise, bütün açıklığiyle, aylardan beri Meclise getirilmediği 
halde, bu kritik noktada Yüce Mecliste enine boyuna görüşülmesi ve mesuliyet 
derecelerinin tesbiti bakımından gündeme alındığı takdirde - ki, bu Meclis bunu 
gündeme almaya mecburdur...”16

C.H.P. grubu adına söz alan Muammer Erten (Manisa) Erbakan’ın gensoru 
önergesi hakkında C.H.P.’nin görüşlerini sundu: “…Erbakan’ın getirmiş olduğu 
önerge iki hususu ihtiva ediyor: Birisi siyasi yönü, öbürü ekonomik yönü. Siyasi 
yönü hakkında kendileri çok uzun izahlarda bulundular, önergelerinde de buna 
kısaca değinmişler: Türkiye’nin ancak Doğu’daki İslâm devletleriyle siyasi ve 
ekonomik anlaşmalar yapabileceğini, Hristiyan devletlerle, Batı ülkeleriyle, başka 
dünya devletleriyle bu gibi entegrasyona giden anlaşmalar yapamıyacağını ortaya 
koymuşlardır. Biz, dış politikada Atatürk’ün koymuş olduğu prensiplere inanan ve 
uzun zaman içinde onların Türk Milleti lehine başarılı sonuçlar verdiğini tecrübeyle 
gören bir partinin mensupları olarak, dış politikada bizim yegâne düsturumuz 
‘Türk Milletinin, Türk Devletinin uzun vadeli menfaatleri’ esasıdır. Binaenaleyh, 
Türk Milletinin menfaatleri gerektirdiği zaman, fark gözetmeden, rejimin hangisi 
olduğuna bakmadan; ırk tefriki, din tefriki, milliyet tefriki yapmadan, Türk Milletinin 
menfaatleri icabı bütün dünya milletleriyle, Batı bloku dâhil, Doğu bloku dâhil, 
üçüncü dünya devletleri dâhil, ekonomik ve siyasi dostluklar, anlaşmalar yapabiliriz. 
Bu düşüncedeyiz…

Hükümetin mesuliyetini tesbit edebilmek için, bugünkü Hükümetin tuttuğu 
politikanın anlaşmalara uygun olup olmadığını tesbit edebilmek için evvelâ 1963 te 
yapılan Ankara Anlaşmasının amacı nedir ve bu amacı gerçekleştirmek için nasıl bir 
prosedür izlenecektir; bunu, maddeleri okuyarak tesbit etmekte büyük fayda var… 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ekonomik farklılık bakımından 
derin bir uçurum vardır, işte 1963 te anlaşmayı yapanlar, Ortak Pazarın geçiş 
döneminle girdiğimiz zaman Türk ekonomisinin tahribini önliyebilmek için, Ortak 
Pazar ekonomisine uyabilmesini sağlamak için birçok reformlar, birçok tedbirler 
alarak hazırlık dönemi demen bir dönemin tatbikini öngörmüşlerdir… Niçin 5 yıl? 
Çünkü 1963 te bu yürürlüğe konmaktadır, Birinci Beş Yıllık Plânımız 1963 ten 1968 
e kadar uygulanacaktır, eğer ibu tedbirler bu devre zarfında alınamaz-sa, İkinci Beş 

16 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 81 (15 Mayıs 1970), 
s. 737-753.
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Yıllık Plân devresi, ikinci bir 5 yıllık müddet uzatılması düşünülmüştür. Ama bütün 
bu imkânlara rağmen Türkiye giremiyecek durumda ise ona göre de bir fren tedbiri 
ek protokolün 1 nci maddesinin sonuna konmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman biz bu hazırlık döneminde verimli neticeler 
alacağımız ümidinde idik. Birinci Plânda toprak reformu vardı, vergi reformları 
vardı, kredilerin geniş reformlarla adaletli bir şekilde dağıtılması vardı, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu vardı ne Plânlamamızın o zaman tesbit 
ettiğine göre, irili ufaklı, Ortak Pazar ekonomisine uyabilmek içim, büyük tedbirler 
olarak 200 e yakın tedbir tesbit edilmişti. O zaman Devlet Plânlama ‘Teşkilâtının 
organizasyonunda ilgili bakanlıkların katıldıkları bir Ortak Pazar Komitesi de 
kurulmuştu. Sonradan bu Komite her nedense dağıtıldı. Şimdi 5 yıllık hazırlık 
döneminde bu tedbirler alınmış mıdır? 5 yıllık hazırlık döneminde, Birinci Beş 
Yıllık Plâna konan bu tedbirlerin hiç birisi alınamamıştır. Hiçbir reform tedbiri, 
köklü reform tedbiri, istediğimiz ölçüde yapılamamıştır…

Henüz Ortak Pazarın fiyatları ile maliyetleri ile Türkiye’deki sınai mamullerinin 
maliyetleri arasında bir mukayeseli teknik etüt dahi yapılmamıştır. Plânlama yeni 
yapıyor. Henüz bitirmemiştir. Şimdi Sayın Sanayi Bakanına rica etsem; gelip burada 
sanayiin temel hammaddelerinin hiç değilse 20 tanesinin Ortak Pazar memleketlerinin 
fiyatları ile Türkiye’nin fiyatlarını saymakta güçlük çekecektir. Yok, çünkü böyle 
bir etüt yapılmamıştır. Bunlar yapılmadan geçiş dönemine nasıl gireceklerdir; bunu 
insan derin derin düşünmek mecburiyetinde kalıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye’de kredilerin dağılımında büyük adaletsizlik 
vardır. Onun teferruatına girmiyorum. Ortak Pazarda % 3, % 2, % 3,5 âzami % 6 
faizle sınai tesisleri kurulabilirken Türkiye’de bu faizler % 23 e kadar yükselmektedir. 
Nasıl rekabet olacaktır? Sınai tesis uzmanları tetkik etmişler; Ortak Pazarda 2 veya 3 
birim zamanında kurulabilen, Türkiye’de 11 veya 12 birim zamanında kurulabiliyor. 
Yani Ortak Pazarda 3 ayda kurulabilen bir fabrika, Türkiye’de 11 ayda, 12 ayda 
ancak kurulabiliyor. Bunun, 100 milyonluk büyük bir tesisin bir senelik faizlerini 
hesabettiğiniz zaman, nasıl bir mesele ile karşı karşıya olduğumuz, sırf bu basit 
noktadan ele aldığınız zaman, karşınıza çıkıyor…

Değerli arkadaşlarım, toplam vergi gelirlerimizin % 22 ye yakın bir miktarı 
ithalât vergilerinden karşılanmaktadır. Tabiatiyle geçiş dönemine girdikten sonra 
bunlar tedricen kalkacaktır. Acaba maliye bu kayıpları nasıl karşılıyacaktır? Bütün 
bunları göz önünde tuttuğunuz zaman Türkiye’nin, hazırlık döneminden, geçiş 
dönemine girmeye hazır olmadığı ortaya çıkmaktadır. O halde bu durumda ne 
yapmak gerekir? Ankara Anlaşması bu imkânı, demin okuduğum maddelerle, 6 
sene daha uzatma imkânını Türkiye’ye tanımıştır. Hükümetin, bu durumları göz 
önünde bulundurarak bu hazırlık dönemini 6 sene daha, Geçici Protokolün 1 nci 
maddesinin verdiği imkânları kullanarak uzatması Türkiye’nin menfaatine idi ve 
hazırlık döneminde şimdiye kadar yapılmamış olan bütün tedbirleri almak suretiyle 
hiç değilse Ortak Pazar geçiş dönemine girdiği zaman Türkiye ekonomisinin biraz 
daha iyi durumda olmasını sağlıyabilirdi. Zaman kazanarak bu zaman içinde de nasıl 
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bir duruma girebileceğimiz, ekonomimizin inkişafı tamamiyle tetkik nazarlarımı 
önünde olurdu. Bu işin ekonomik yönü. Bir de burada Hükümetin hukukî bakımdan 
bir sorumluluğu ortaya çıkıyor…

Değerli arkadaşlarım, işin garibi şudur. Şimdi, Hükümete bu bilgileri veren, 
hazırlık dönemine geçip geçmiyeceğimizi ortaya koyan teknik daireler vardır. 
Resmen komisyon huzuruna gelmişlerdir ve izahat vermişlerdir, fakat Hükümetin 
kendi organları arasında henüz fikir birliği yoktur. Bir bakanlık, hazırlık dönemi 
uzamalıdır, der. Plânlama Teşkilâtı geniş bir rapor verir Hükümete, rakamlar ortaya 
koyar, hazırlık dönemi uzamalıdır, der. Başka bir daire, teknik bilgilerle ilgisi olmıyan 
bir daire, hazırlık dönemi tamamdır, hemen geçiş dönemine girelim, der. Aziz 
arkadaşlarım, bir Hükümetin kendi organları arasında fikir beraberliği sağlanmamış, 
ihtilâf halinde, rakamlar münakaşa edilir halde, öyle bir durumda bir Hükümet hangi 
cesaretle geçiş dönemine girme durumuna gidebilir? 

Değerli arkadaşlarım, arz ettiğim sebepler dolayısiyle, gerek ekonomik bakımdan, 
gerek hukukî bakımdan hazırlık döneminin uzatılması Türkiye için bir zarurettir. 
Hazırlık döneminin uzatılması esas düşüncemiz, anatemamız olmakla beraber, 
geçiş dönemine giriş şartları üzerinde fikirlerimizi de söylemek isterim. Avrupalılar 
bir teklif yapmışlardır; Mart ayında bu teklif müzakere edilip bitirilecekti, ama 
bitirilemedi, uzadı, şimdi tekrar müzakere edilecek. Fakat Türkiye’ye teklif edilen 
bu şartlar bizim yönümüzden çok ağırdır ve bu şartları teklif ettikten sonra hakikaten 
Ortak Pazar üyelerinin Türkiye hakkındaki düşüncelerine teşhis koymak için de pek 
belirli ipuçları ortaya çıkmıştır. 

Geçiş dönemine girişte dört safha üzerinde durmak lâzımdır; sanayi, tarım, 
krediler ve işçiler konusu, Sanayide Ortak Pazar bize şu teklifi yapıyor: Türkiye’nin 
bütün sınai mamulleri Ortak Pazara tahditsiz girebilir; bütün tahditler kalkıyor 
ve gümrükler de sıfır olacaktır. İki şey bundan istisnadır; tekstil mamullerinden 
ham bez ve pamuk, ipliği. Değerli arkadaşlarım; sanayi dalında her şey açıktır, 
buyurun girin deniyor, fakat iki şey o kadar önemli değil, istisna ediyoruz, diyorlar. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümetler müzakere ederken, niçin biran evvel girmek için 
Türkiye’nin menfaatlerini kötü bir şekilde temsil yoluna sapılmıştır? Mutlaka girmek 
şart değil. Bir endişe seziyorum; gördüğümüz budur. ‘Efendim, treni kaçırıyoruz, 
İngiltere talip, İsveç talip, Norveç talip, işte Yugoslavya bile anlaşma yapmış.’ 
Doğru, böyle şeyler var. Eğer ilerde geç kalırsak ki Avrupalılar bunu tehdit olarak 
bize söylediler, geç kalırsak daha ağır şartlarla gireriz... Hariciye Bakanlığına hâkim 
olan endişe budur…

Bir başka önemli konu: Bizim ekonomistlerin, teknisyenlerimizin ‘yasak mallar’ 
dediği mallar vardır. Türkiye’de bir mal imal edilmeye başladı mı Türkiye’nin 
ihtiyacını karşılıyacak miktarda, bunlar kotalardan çıkarılır ve Türkiye’ye ithali 
yasaklanan mallar listesine girer. Uzmanlarımızın hesapladığına göre bunun miktarı 
2,5 - 3 milyon dolar tutarındadır. “Yapılan teklifte, bu, Türkiye’de imal edildiği 
cihetle yasaklanan malların ilk sene % 3 ten, % 5 ten başlıyarak muayyen bir zaman 
zarfında tahditlerin kaldırılması öngörülmüştür ki, bunun Türkiye için nasıl bir sonuç 
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doğuracağını değerli arkadaşlarımın takdirine bırakırım. Arkadaşlarım, liberasyon 
konsölidasyon vardır. Uzmanlarımız AET’den ithalâtımızın %30 un altında olduğunu 
söylerler ama geçiş dönemine girmek için gayret sarf eden bâzı arkadaşlarımız da 
bâzı dolaylı maddeleri katarak bu liberasyondan ithalât miktarını % 40 - 45 civarına 
çıkardıklarını ifade ederler. Rakam tartışılabilir. Geçiş dönemine girdiğimiz andan 
itibaren liberasyon konsolidasyonu % 35 ten başlıyarak % 40 a, 1978 de % 45 e, 
bilâhara % 60 ve 1988 da de % 80 e çıkacaktır ki bu tamamen liberasyona gidilmesi 
mânasını ifade eder… Bu verdiğimiz ağır tâvizler karşısında Türkiyelim acaba 
nerede tâviz alması lâzımdır, sanayide mi? İhracatımızın % 80 inin üstünde bir kısmı 
tarımdır. AET’in ihracatının % 97 si sanayi, % 3 ü diğer maddeler. Eğer biz bir tâviz 
alacaksak, sanayide Ortak Pazara tâviz veriyorsak, çünkü anlaşma global denge 
diyor, denge sağlanacaktır, tarımda Ortak Pazardan tam tâviz almamız gerekir, eğer 
global dengeyi sağlıyacaksak. Halbuki ne oluyor? Sanayide bu tâvizler verildikten 
sonra tarımda hazırlık döneminde tarım için ne almışsak onlar devam ediyor ve bize 
diyorlar ki; ‘tarımda size gerekli tâvizleri vereceğiz, ama geçiş dönemine girdikten 
bir sene sonra bunları oturur, müzakere ederiz.’ 

Değerli arkadaşlarım; bu şartlarla Ortak Pazara girdiğimiz takdirde Türk 
ekonomisi, kanaatim odur ki iflâsla karşı karşıya kalacaktır. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Ve bu, tabiatiyle bu şekilde bir teklif, ikinci anlaşma maddesine de 
aykırı bulunmaktadır. Çünkü bu, Türkiye ekonomisini güçlendirmeyi, Türk halkının 
geçim seviyesinin yükseltilmesini sağlıyan bir tutum değil, Türk ekonomisini 
tamamen zayıflatan, cılız bir ekonomi durumuna sokan bir tekliften ibaret 
bulunmaktadır. 

Komisyonda; ne düşündüklerini öğrenmek için kendilerine; ‘siz, Türkiye’nin 
kuvvetli olmasını mı istiyorsunuz, kuvvetli bir Türkiye mi istiyorsunuz, cılız 
bir Türkiye’mi istiyorsunuz? Kuvvetli bir Türkiye istiyorsanız bunun yolu, teklif 
ettiğiniz hususlar değildir. Ekonomik bakımdan kuvvetli bir Türkiye istiyoruz diye 
cevap vereceksiniz, ama teklif ettiklerinizin sonucu, Türkiye’yi cılız yapacaktır. 
Bu, sizin faydanıza da olmaz ve sonunda tediye gücümüz de kalmıyacaktır, ithal 
imkânınız kalmıyacaktır’ sorusunu sorduğum zaman; bir üye - ki, düşüncelerinin 
gerisinde ortaya çıkmış oluyor - şu cevabı vermiştir: ‘Canım, Türkiye’nin geniş servet 
kaynaklan var, turizm imkânlan var. Bunlan nasıl işletemiyorsunuz, hayret ediyoruz. 
Geçiş dönemine girdiğiniz zaman bunları işletiriz’. Yani tabiatiyle müştereken 
işletiriz, mânası çıkıyor ve tediye imkânı da artar, ‘korkmayın size cesaret tavsiye 
ediyoruz yüzme bilmiyen denize atlamadan yüzmeyi öğrenemez’ cesaretini tavsiye 
ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; biz şunu müşahade ettik; buna Hükümet bir teşhis 
koymalıdır. Avrupalı üyeler bizim biran evvel geçiş dönemine girmemiz için çok 
arzuludurlar. Buna karşı çıktığınız zaman âdeta üzülmekte, üzüntülü olmakta ve 
sıkıntılarını ortaya koymaktadırlar. Yoksa zannettiğiniz gibi; efendim, bunlar bizi 
alamazlar, istedikleri şartlan kabul etmezsek, gelecekte buraya giremeyiz, ileride 
daha ağır şartlan kabul etmeye mecbur oluruz gibi düşüncenin yeri yoktur. 
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Şimdi, bu şartlarla Ortak Pazar geçiş dönemine girersek uzmanların ortaya 
koyduğu gerçekleri sıralıyorum:

1. Kurulmuş olan Türk Sanayii yaşıyamaz. Bırakın dışarıya ihracatı, yurt içi 
rekabete dahi dayanması mümkün değildir. 

2. Yeni kurulması düşünülen sanayi kolları kurulamaz ve kurulanlar gelişemez 
veyahut ta bunlar yabancılar tarafından ele geçirilir veya yabancılar tarafından 
kurulur. Dış ticaret durumumuz şöyle tesbit edilmiştir; 1967 de ithalât 240 milyon 
dolar, ihracat 168,4 milyon dolar, açık 71,6 milyon dolar. 1973 de ithalât 690, ihracat 
252 milyon dolar, açık 438 milyon dolar. 1978 de ithalât 920 milyon dolar, ihracat 
335 milyon dolar, açık 584 milyon dolar. 1983 de - 1983 e vardığımız zaman - 
ithalât 1 milyar 439 milyon dolar, ihracat 473 milyon dolar acık ise 966 milyon dolar 
olacaktır. Değerli arkadaşlarım; yapılan hesaplara, göre - bu, Avrupa’lıların teklif 
ettiklerine göre yapılan tirenttir - yapılan bu sonuçlara göre 20 senede Türkiye’nin 
yalnız AET’ye karşı vereceği dış açık 100 milyar Tl civarında olacaktır. Bunun 
neticesi olarak genel ihracatımızda AET’in payı %38 olurken, ithalâtımızın % 62 si 
AET’den olmaktadır. Şimdi, bu şu demek, biz Ortak Pazara genel ihracatımızın % 
38miktarında ihracat yapabileceğiz, dengemizi sağlıyabilmemiz için 3 ncü devletlere, 
yani Ortak Pazar dışındaki memleketlere % 62 ihracat yapmamız lâzımgeliyor. 
Tabiî, bunun karşılığında ancak % 38 nispetinde 3 ncü devletlere ihracat yapmak 
durumunda olacağız. Böyle akılsız devleti Türkiye bilmem bulabilecek mi? Efendim, 
% 38 onlardan mal alacaksınız, buna mukabil onlara % 62 mal satacaksınız. Bu. 
tabiatiyle mümkün değildir ve bunun sonucu olarak Türkiye’nin ekonomisi tamamen 
altüst olacaktır…

Değerli arkadaşlarım; bu izahatı ortaya koyduktan sonra, bugün rakamlarla 
ortaya çıkan durum şudur ki, iktidara mensup arkadaşlarıma hulûsu kalp ile ifade 
etmek isterim; meseleyi hissi yönden değil, memleketin geleceği bakımından tetkik 
etmelerini ve vicdan muhasebesinden geçirmelerini rica edeceğim. Nesiller için, 
gelecek nesiller için bir karar vermek arifesindeyiz. Kararımız yanlış olduğu zaman 
dış meselelerde bir hata kolay kolay düzeltilemiyor. İç meselelerde yaptığımız 
hataları zamanla düzeltebiliriz. Ama dış meselede aceleye getirerek yapacağımız bir 
hatayı nesiller boyu milletimiz ağır olarak ödiyecektir. Onun için önümüzde imkân 
vardır. Niçin acele ediyoruz, bu acele niye? Hazırlık dönemi uzatılsın, uzmanlar 
rahat çalışsınlar, raporlar ortaya konsun ve Plânlamanın rakamları yanlışsa başka 
etüdler ortaya konsun…

Partiler karşısındadır. Devlet dairelerimiz arasında ittifak sağlanamamıştır. 
Onun için acele etmeyiniz. Enine boyuna tetkik edilsin. Hazırlık dönemi uzatılsın. 
O bakımdan acele verilecek bir kararın memlekete büyük zararları olacaktır. 
Hükümetin ben, demin arz ettiğim sebeplerle, hazırlık döneminde hiçbir hazırlık 
yapmamışken hazırlık dönemine geçişe karar vermesini, 1 Aralık 1969 tarihinde 
katma protokol yapılmamışken anlaşmaya göre otomatik olarak hazırlık döneminin 
uzatılması gerekirken, bu hususta hiçbir karar almamış olmasını ve teknik dairelerin 
hepsinin, hazırlık döneminin uzatılması hakkında rapor verdikleri halde buna aykırı 
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başka hiçbir teknik dairenin raporu mevcut değilken hangi bilgiye dayanarak, 
hangi etüde dayanarak bu siyasi tercih kararını almış olmasını, Anayasa karşısında 
mümkün göremiyorum. Böyle bir tercihe gidemez. Onun için bu üç noktadan, - 
Sayın Erbakan’ın siyasi tercihleri dışında - ekonomik yönden Hükümeti kusurlu 
bulmaktayız. Onun için, meseleyi gensoru açıldığı zaman daha geniş ve daha 
derinliğine tetkik imkânı olacaktır. Memleketin gelecekteki menfaatleri bakımından 
- vicdanlarınızla baş başa kalarak - gensorunun açılmasında memleket bakımından 
büyük faydalar vardır. Gensoru açılsın, konuşalım, meseleler ortaya çıksın. Ondan 
sonra daha salim karara varırız. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, 
ekonomik ve hukukî sebeplerle bu gensoru önergesine, görüşülmesi için, müspet oy 
kullanacağımızı arz eder, saygılar sunarım arkadaşlarım.”17

Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay (Siirt) şu görüşleri dile 
getirdi: “…Muhterem milletvekilleri, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
münasebetleri, milletimiz için her yönüyle üzerinde dikkatle durulmaya değer bir 
önem taşır. Bu konuda acele ve hatalı adımlarla Türkiye’nin yüksek menfaatlerini 
tehlikeye düşürmemek ne kadar önemliyse, 20 nci Yüzyılın önemli bir siyasi ve 
iktisadi olayını, Haçlı Seferleri devrinin zihniyetiyle veya komünist sloganlara 
dayanan mantık dışı peşin hükümlerle değerlendirmekten de kaçınılmalıdır. Bilindiği 
gibi, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya karşısında denge kurabilecek 
iktisadi güce ve nüfuza sahip bulunan Batı - Avrupa, asırların ortaya çıkardığı iç 
rekabetler ve dağınıklık yüzünden bu iki büyük Devlet karşısında zayıf duruma 
düşmüştür. Sovyet Rusya Doğu - Avrupa’da kendi nüfuz çemberi içinde bulunan 
ülkelerle Comecon adlı ekonomik birliği kurduğu halde, hür Avrupa’nın ekonomik 
birliğe kavuşmasını kolay anlaşılabilecek sebeplerle istememektedir. Avrupanın, iki 
süper Devleti arasında ezilmekten, geri kalmaktan kurtulması, hür Avrupa ülkelerinin 
güçlerini birleştirebilmelerine bağlıdır. Ortak Pazarı doğuran temel düşüncelerden 
biri budur. Karşılıklı desteklerle hür Avrupa ülkelerinin kalkınma hızını artırmak ve 
hem Sovyet Rusya, hem Amerika Birleşik Devletleriyle boy ölçüşebilecek bir üçüncü 
kuvvet merkezi vücude getirebilmek için asırlar boyunca birbirleriyle savaşmış ve 
bu yüzden vaktiyle sahiboldukları üstünlüğü kaybetmiş olan Batı - Avrupa ülkeleri 
elele vermeyi kararlaştırmışlardır…

Ankara Andlaşması Türkiye’yi geleneksel ticari bağlarından koparıp, zamanla 
iktisadi ve ticari bakımdan komünist blokun kucağına atmamak, ülkemizi çağdaş 
teknoloji, çağdaş sanayi, çağdaş ekonomi seviyesine hızla ulaştırmak amaciyle 
imzalanmıştır. Türkiye ile Ortak Pazar arasında 1963 te imzalanan Ankara Andlaşması, 
Türkiye’nin menfaatlerine en uygun andlaşma formülü aranıp bulunmak suretiyle 
yapılmış başarılı bir andlaşmadır. Zira bu andlaşma Türkiye bakımından uzunca bir 
hazırlık dönemini öngörmüş ve Türkiye’nin iktisadi şartlarını iyi değerlendirerek 
yapılmıştır. Ankara Andlaşmasına göre, meselâ Yunanistan’ın ilk günden kabul 
ettiği bâzı tavizleri Türkiye kabul etmemiştir, ilk adim çok dikkatli ve ihtiyatlı 

17 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 81 (15 Mayıs 1970), 
s. 753-763.
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şekilde atılmıştır. Hiç şüphe yoktur ki, sanayileşmiş ülkelerle, gelişmeye muhtaç 
ülkeler arasındaki ilişkilerde dikkatli ve ihtiyatlı davranılmazsa, birleşme hareketi 
gelişmemiş bölgelerin aleyhine işler. G. P. devamlı surette bu gerçeğe dikkati çekerek, 
acele ve tedbirsiz bir entegrasyonun Türkiye’ye verebileceği zararları önlemiye 
çalışmıştır. Acele ve tedbirsiz bir birleşme, gelişmeye muhtaç ülke ve bölgelerin 
aleyhine işliyebilir. Ankara Andlaşması Türkiye bakımından külfetleri mümkün 
olduğu kadar uzağa atan, fakat nimetleri biran önce sağlıyan başarılı bir andlaşmadır. 
Çünkü hazırlık döneminde hiçbir taviz vermeden Türkiye sadece karşı taraftan 
ihracat kolaylığını elde etmiş ve küçümsenmiyecek bir kalkınma yardımı almıştır. 
Bu hazırlık döneminin uzatılabilmesi de öngörülmüştür. Ankara Andlaşmasının iyi 
taraflarından biri, bir dönemden daha Sonraki döneme geçişte, Türkiye’ye otomatik 
olarak mecburiyetler yüklemeyip, bir hareket ve müzakere serbestliği tanımasıdır…

G.P. Ortak Pazar konusunda Hükümetin bugünkü tutumunun yeteri kadar 
aydınlık ve güven verici olduğu kanaatinde değildir. Bu önemli konunun Mecliste 
bu önerge vesilesiyle enine boyuna görüşülmesine taraftarız. Ortak Pazar konusunda 
iyi niyetle ve hesaba dayanarak ortaya konan tahlillerin ve ileri sürülen endişelerin 
dikkatle gözönünde bulundurulmasını isteriz. Ancak bu konuyu aşırı solun veya 
aşırı sağın peşin hükümlü adesesinden değil, akıl, iktisat ilmi ve millî menfaat 
açısından bakılması lüzumuna inanınız. Türkiye’nin yeri, ARAMCO Şirketinin 
sömürdüğü Orta - Doğu ülkesinin yanında değildir. Türkiye’nin geleceği Sovyet 
Blokunun içinde de düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti, sömürülmeden ve millî 
menfaatlerini ezdirmeden hür Avrupanın yanında kendisine yakışan yeri bulmalıdır. 
Bu yeri bulmamız için yol gösterecek olan da akıldır, çağdaş ilimdir, Altatürk 
milliyetçiliğidir. Yüce Meclise saygılar sunarım.”18

A.P. grubu adına Cahit Karakaş (Zonguldak) grubunun düşüncelerini ifade etmek 
üzere kürsüye geldi: “…Muhterem milletvekilleri, şurasını burada tesbit etmekte 
fayda vardır ki, Türkiye Ortak Pazara kendi arzusu ile girmektedir. Yani Türkiye 
Ortak Pazara girmek için kendisi talibolmuş bulunmaktadır. Şu anda Türkiye’yi 
Ortak Pazarda kalmaya zorlıyan hiçbir güç yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. 
Ancak Türkiye, 1958 senesinde Ortak Pazara girmek için o zamanın Hükümeti 
tarafından arzu göstermiş, bilâhara 1960 senesinde gelen Millî Birlik Hükümeti 
tarafından bu arzu istikametinde çalışmalar yapılmış, bundan sonra 1963 senesi 
Eylülünde o zamanın Koalisyon hükümetleri, baştı C.H.P. olmak üzere Ortak Pazara 
girmek hususunda faaliyetler artırılmış ve Ortak Pazarla anlaşmalarımız yapılmıştır. 
Bunu mütaakıp A. P. iktidarları zamanında bu çerçeve içinde Ortak Pazarla 
münasebetlerimiz geliştirilmiştir. O halde, Ortak Pazar - Türkiye münasebetleri 
artık Türkiye’de bir partinin veya bir Hükümetin siyaseti olmaktan çıkmış, bir millî 
siyaset haline gelmiştir…

18 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 81 (15 Mayıs 1970), 
s. 763-765.
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Sayın Erbakan’ın esas gayesi geçiş dönemiyle hazırlık döneminin sınırını tâyin 
etmek, bunun münakaşasını yapmak değil, bunun dışında Sayın Erbakan’ın esas 
gayesi Ortak Pazarı reddetmek, Doğu ile Ortak Pazar kurmaktır. Şuna katiyetle 
inanıyoruz ki, Meclislimizi teşkili eden sayın muhalefet grupları da bu hususta 
bizimle hemfikirdirler, sayın muhalefet grupları da, başından beri olduğu gibi, bugün 
de bir millî politika haline gelmiş bulunan Türkiye - Ortak Pazar münasebetlerinde 
en az bizim kadar hassastırlar ve Sayın Erbakan’ın karşısındadırlar…

Muhterem milletvekilleri, işin ticari tarafına gelince; kısa olarak detayıma 
inmeden gerçek yönlerine birkaç rakamla temas etmek istiyorum. Dünyamızda beş 
tane ticari bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerden bir tanesi Avrupa Ortak Pazarının 
dahil olduğu Ortak Pazar ticari bölgesidir. İkinci bölge EFTA diye isimlendirdiğimiz 
Avrupa serbest ticaret bölgesini teşkil etmektedir. Üçüncü bölge Amerika, Kanada 
ve Lâtin Amerika devletlerinin dâhil olduğu dolar bölgesidir. Dördüncü bölge Doğu 
Sosyalist devletlerinin dâhil bulunduğun Doğu blokudur. Beşinci bölge ise hepinizin 
bildiği gibi, gerek Asya ve gerek Afrika’da iktisaden gelişmemiş geri ülkelerin teşkil 
etmiş olduğu üçüncü dünya bölgesidir. Şimdi Türkiye olarak bu beş ticari bölge 
ile ilişkilerimize kısa bir bakış yapalım. 1980 senesindeki Türkiye ihracatı 537 000 
000 doları tutmaktadır. Bu 537 000 000 dolarlık ihracatımızın 215 000 000 doları, 
yani yüzde 40 nisbeti Avrupa Ortak Pazar devletlerinedir. Yine 537 000 000 dolarlık 
ihracatımızın 81 000 000 doları, yani takriben yüzde 15 nisbeti EFTA devletlerinedir. 
60 000 000 doları, yani yüzde 11 nisbeti dolar bölgesi, yüzde 17 nisbeti, 91 000 000 
dolar ile Doğu bölgesi ve bunun dışında kalan üçüncü dünya bölgesi devletlerle, 
yani Afrika’nın ve Asya’nın iktisaden gelişmemiş bulunan küçük devletleriyle olan 
iktisadi ilişkilerimiz sayılacak kadar azdır. Sayın Erbakan’ın önergesinde tavsiye 
etmiş olduğu RCD bölgesine olan ihracatımız ise 1969 senesinde takriben 6 milyon 
doları, yani ticari kazancımızın, ihracatımızın yüzde 1 ini tutmaktadır…

Bütün bu realiteler altında sayın milletvekilleri, Türkiye’nin Ortak Pazara girme 
kararı isabetlidir, Türkiye’nin Ortak Pazar politikası isabetlidir. Bugüne kadar isabetli 
yürütülmüştür. Bunun dışında sözlerimin başında temas ettiğim gibi, haddizatında 
esas karakteri Ortak Pazarı ret mânası taşıyan bu önerge içinde Hükümetin hazırlık 
döneminden geçiş dönemine intikalinin zamanının iyi seçilememesi veyahut 
hazırlık dönemi müddetinin iyi değerlendirilememesi gibi noktalarda fazla detaya 
inmek istemiyorum. Haddizatında bu konular halen müzakere edilmektedir. Bu 
konularda şu veya bu şekilde müzakereler yürütülebilir. Bizim görüşümüz odur ki, 
Ortak Pazarda kırmızı çizgi, Sayın Erbakan’ın dediği gibi, hazırlık dönemi ile geçiş 
dönemi arasında değildir. Sayın Erbakan önergesindeki esas gayeyi haddizatında 
gizlemedi. Bunu, önergesinde ifade ettiği gibi beyanlarında da Meclis kürsüsünden 
ifade buyurdular. Ama belki biraz renklendiririm, belki biraz taraf çekerim 
düşüncesiyle hazırlık dönemiyle geçiş döneminin sınırını da belirtmekten kendini 
alıkoyamadılar. Haddizatında Ortak Pazar geçiş için kırmızı çizgi dedikleri hat, 
mühim olarak vasıflandırdıkları hat, hazırlık dönemi ile geçiş dönemi arasındaki hat 
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değil, geçiş dönemi ile son dönem arasındaki hattır. Türkiye için hazırlık dönemi ile 
geçiş döneminin esasta anlam bakımından farkı yoktur. Türkiye hazırlık döneminde 
yapamadıklarını geçiş döneminde yapacak, geçiş döneminde yapmaya zorlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, önergenin esas karakteri üzerinde bu fikirlerimi söyledikten 
sonra, haddizatında sayın muhalefet grupunun da bu fikirlerde bizim grupumuzla 
hemfikir olduğunu kabul ediyorum. Sayın Necmettin Erbakan bugün konuşmaları 
sırasında şöyle bir kelime kullandılar; Ortak Pazarı müdafaa edenleri gaflet içinde diye 
vasıflandırdılar. Ben Sayın Erbakan’ı o zamanlar gaflet içinde idiye vasıflandırmak 
istemiyorum; ama Sayın Erbakan Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Sekreteri bulunduğu 
sıralarda ve 1967 senesinin Ocak ayında Ankara’da Ortak Pazar Parlâmento üyeleri 
huzurunda verdiği bir konuşmada (ve bilâhara bu konuşma Odalar Birliği tarafından 
bastırılmış ve yayınlanmıştır) güzel Almancasiyle Almanca olarak içinde benim de 
bulunduğum onbeş tane Parlâmento üyemizin onbeş tane de Avrupa Parlâmentosu 
üyesinin ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu bu toplantıda şu konuşmayı 
yapmıştır. Bunu Türkçe olarak sizlere okumakta fayda mülâhaza ediyorum. Her halde 
Sayın Necmettin Erbakan bundan kendisinin gaflet içinde bulunduğunun manasını 
kendisi çıkaracaktır: ‘Avrupa Ekonomi Topluluğu ile girişmiş bulunduğumuz ortaklık 
Türk özel sektörünün rolünü birinci plâna çıkarmaktadır’. Sayın Erbakan diyor ki, 
‘Avrupa Ekonomi Topluluğu ile yapmış olduğumuz bu anlaşma o kadar değerlidir ki, 
bu, Türk özel sektörünün değerini artırmaktadır. Özel teşebbüs erbabı kendisinden 
bugün beklenen, gelecekte de beklenecek olan hizmetleri daha mükemmel olarak 
yerine getirmek için uhdesine düşen gayretin hergün biraz daha arttığını bilmektedir. 
Karşılaştığı engelleri, dar boğazları yenmekte, Avrupa Ekonomi Topluluğu üyeleri 
başta gelmek üzere Batının gelişmiş memleketleriyle bunların özel sektörlerinin 
anlayış ve yardımına güvenmekteyiz… Sayın Erbakan’ıın bu sözleri, vermiş olduğu 
önergenin samimiyeti hakkında Yüce Meclise malûmat sunmaktadır. A. P. Meclis 
Grupu olarak görüşlerimizi takdim ettim. Böyle bir önergenin ciddiyetini şu vesika 
dahi, Sayın Erbakan’in, konuşması dahi ifadeye kâfidir sanırım. Parti grupu olarak 
böyle bir önergeye katılmıyoruz.”19

Bakanlar Kurulu adına Maliye Bakanı Mesut Erez(Kütahya) kürsüye geldi ve 
açıklamalarda bulundu: “…Şu elimde gördüğünüz Resmî Gazetede; 397 sayılı 
ve 4. 12. 1964 tarihli bir kanun neşredilmiştir. Bu kanunun adı şu: Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşma ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun. Yüksek Meclisiniz bu Anlaşmayı 
bu kanunla tasdik buyurmuştur. Hükümetiniz de, bu Anlaşma çerçevesi dâhilinde, 
Ankara Anlaşması hükümlerine uygun olarak 5 yıllık hazırlık dönemi geçmiş 
olduğu için ve Andlaşmada da, 4 yılın sonunda geçiş dönemine intikalin müzakere 
edilebileceğine dair hükümler bulunduğu için, halen geçiş dönemine Türkiye geçecek 
midir, geçmiyecek midir? Geçeceksc hangi şartlarla geçecektir, bunun müzakeresi 
devam ediyor. Şimdi takdirinize sunuyorum; gensoru mevzuu olacak bir hareket, 

19 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 81 (15 Mayıs 1970), 
s. 765-768.
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bir fiil, bir kusur, bir tasarruf mevcut mudur? Neticelenmemiş ki... Müzakere devam 
ediyor… Birkaç noktayı tavzih etmek mecburiyetini duyuyorum. Bunlardan bir tanesi; 
uzmanların ve üniversitelerin Ortak Pazara girilmesinin aleyhinde olduğu tarzında 
burada serd olunan mütalâalardır. Uzmanlar kimdir? Kaç tane uzman aleyhinde 
bulunmuş, kaç tanesi lehinde bulunmuştur? Üniversiteler diye, böyle topyekûn 
üniversitelerin Ortak Pazara Türkiye’nin girmesinin aleyhinde bulunduğunu nereden 
çıkarıyorsunuz? Elinizdeki deliller nelerdir? Üniversiteleri kimler temsil etti de size 
söyledi bunları? Buralar tavzihe muhtacolan hususlardır. Ayrıca Plânlama Teşkilâtı 
ile ihtilâf çıkmış, Ortak Pazara girmenin aleyhindeymiş, plânlama uzmanları şunu 
demiş, bunu demiş tarzındaki mütalâalar... Evvelâ şunu samimiyetle arz edeyim ki, 
burada kendilerini müdafaa edemiyen, ‘Ben öyle demedim de şeyle dedim’ demek 
imkânından mahrum olan Plânlama Teşkilâtı uzmanları hakkında bu şekilde burada 
sözler söylemek doğru değildir. Saniyen, Grupumuza mensup bir arkadaşımız 
işhadedilerek, onun burada yaptığı bir konuşma delil gösterilerek, ‘Plânlamaya şu 
çeşit insanlar toplanmıştır, Plânlama bugün şöyledir, böyledir’ tarzında ithamlarda 
bulunmakta da keza isabet yoktur. Arkadaşlarımız burada kendi kişisel kanaatlerini, 
düşüncelerini ve fikirlerini söylemişlerdir, tıpkı Sayın Necmettin Erbakan gibi…

Ortaklık bu müzakere safhasında tütünde, kuru üzümde, kuru incirde, fındıkta, 
narenciyede, şarap ve su ürünlerinde, üzümde, meyve ve sebzelerde, zeytinyağında, 
çavdarda, etlerde, canlı hayvanlarda Türkiye’ye bâzı tâvizler vermiştir. Sayın 
Erbakan, bunlardan bahsetmemeyi ve fakat sadece keçiboynuzundan söz etmeyi 
tercih etmiştir…

1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşmasının imza töreninde ve bu anlaşmanın 
imzası dolayısiyle altı memleketin Türkiye’ye gelen hariciye vekillerinin çeşitli 
vesilelerle hazır oldukları toplantılarda o zamanın Cumhuriyet Hükümetinin 
mensupları ve Hükümet başı Sayın İnönü ve Başbakan Yardımcısı Sayın Satır’ın 
söylediği sözleri de tesbit etmiştim, burada. Bunları huzurunuzda okumıyacağım. 
Çünkü arkadaşlarımız bu anlaşmaya temelinde muhalif olduklarını beyan etmediler. 
Eğer beyan etmiş olsalardı bu sözleri okuyacaktım veya etmemiş oldukları için hem 
huzurunuzu işgal etmemek, hem de fuzuli bir iş yapmamak için bunları geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, daha fazla detaya girmek mümkündür, ve sayın muhalefet 
sözcülerinin yaptığı gibi, iki saati mütecaviz şekilde konuşmak imkân dahilindedir. 
Ama bakıyorum milletvekili arkadaşlarımızdan bâzıları ‘bu kadarı kâfidir’ diyorlar. 
Hakikaten de bir gensorunun gündeme alınıp, alınmaması konuşulurken daha fazla 
söz edinmek zaittir ve bu kadarı kâfidir…”

Başkan, adı birçok kez zikredildiği için, gensoruyla ilgisi olmadan Sanayi Bakanı 
Selahattin Kılıç’a da (Adana) söz verdi: “…Sayın Erbakan, benim söylemediklerimi 
bir mesnet alarak, Hükümeti Ortak Pazara gayrimüsait şartlar altında girmeye 
teşvik ettiğim ve bunun bir gensoru açılmasının mucip sebebi olabileceği noktai 
nazarından hareket ettiler ve gösterdikleri beyanlarımı da üç noktada topladılar. 
Birisi, Sanayi Bakanı olduktan on gün sonra Sanayi Dergisinde yazdığım bir makale; 
ikincisi, Sanayi Bakanlığı bütçesinin birinci defa Bütçe Karma Komisyonundaki 
müzakeresi sırasındaki beyanım; üçüncüsü de üç gün evvel Erzurum’daki Türk - iş 
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Kongresindeki beyanımdır. Mucip sebebi son derece entresandır; Sanayi Bakanlığına 
geldiğim günden on gün sonra, yani henüz bu konuları bilmeden, acemice mütalâada 
bulunmuşlardır neticesini çıkarmak istediler. Mantık iki defa yanlıştır: Eğer Sanayi 
Bakanı olmadan, uzunca bir süre Sanayi Bakanlığı yapmadan Ortak Pazar hakkında 
doğru mütalâada bulunmak mümkün değil idiyse, Bayın Erbakan’ın bugün konuşma 
hakkı yoktur… Türkiye’de altı sanayi odası vardır. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, 
Adana ve Kayseri... Hepsini toplantıya çağırmıştım. Bu bir âdeti teşrih bakımından, 
size fikir vermek bakımından, yani başkalarının yapmadığı, söylemediği şeyi 
rahatça söyliyebilme âdetini Yüce Meclisin reylerini verirken, bir kanaate varmaları 
dolayısiyle, Başkanlık Divanının müsaadesine sığınarak arz etmiş bulundum.”

Erbakan tarafından verilmiş olan gensoru önergesinin müzakeresi böylece 
tamamlanınca Başkan önergenin gündeme alınması hususunu oya sundu, önergenin 
gündeme alınmaması kararlaştırıldı.20

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar’ın, Zekeriya Sertel olayında 
Anayasaya aykırı hareket edildiği iddiasıyla Başbakan ve İçişleri Bakanı 
hakkında Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/4)

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) tarafından 12 Ocak 1970 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, Zekeriya Sertel olayında Anayasaya aykırı hareket edildiği 
iddiasiyle Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 12 Ocak 1970 
tarihinde toplanan 24 ncü birleşimde okundu: 

“Türkiye gittikçe derinleşen ekonomik ve sosyal buhranın yanısıra, Anayasa 
ihlâllerinin, kanunsuz hareketlerin tevali ettiği huzursuz bir ülke haline gelmiştir. 
Beş yıldan beri Anayasa ihlâlleri, kanunsuzluklar, hukuku korumakla görevli olan 
Hükümet ve idare mensuplarının fiilleri olarak görülmektedir. Demokratik rejimi 
temelinden tahdideden bu durumun başsorumlusu, Hükümet ve idarenin başı olan 
Sayın Demirci’dir. Kanunsuzluk, vatandaş haklarına saygısızlık, görevden kaçma ve 
olaylara Anayasa içinde çözüm getirme yerine, davranışlarda keyfîlik örneklerinin 
uzun zincirine, son günlerde bir yenisi eklenmiştir. 

Şöyle ki: Ünlü gazeteci ve yazar Zekeriya Sertel 1950 de normal şekilde, yani 
pasaportla yurt dışına çıkmıştır. Bir süre sonra yurda dönen Sertel tekrar normal 
yoldan yurt dışına çıkmış ve uzun yıllar yabancı ülkelerde yaşamıştır. Artık yurduna 
dönmek istemektedir. Zamanında temdidettirilmemiş olan pasaportu hükümsüz 
olduğundan, kendisine yeni bir pasaport verilmesi için müracaatta bulunan Zekeriya 
Sertel, uzun süre beklediği halde müracaatına olumlu bir cevap alamayınca, 13 Aralık 
1969 günü uçakla Paris’ten Yeşilköy’e gelmiştir. Sertel Türk vatandaşıdır. Pasaport 
muamelelerine bakan memura nüfus hüviyet cüzdanını ibraz ederek yurda girmek 
istemiştir. Anayasa ve mevzuatımız muvacehesinde Sertel’in isteği reddedilemez. 
Anayasamızın 18 nci maddesine göre: Türk vatandaşları yurda girme ve yurttan 

20 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 81 (15 Mayıs 1970), 
s. 768-775.
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çıkma hürriyetlerine sahiptir. Keza Pasaport Kanununun 3 ncü maddesi, Pasaportsuz 
gelen Türk vatandaşlarının nüfus cüzdanlarını veya hüviyet varakalarını ibraz etmek 
suretiyle ve bu belgelerin kendilerine ait bulunduğu tahakkuk eylediği takdirde, 
Türkiye’ye kabul olunacaklarını yazmaktadır. Sertel nüfus hüviyet cüzdanını ibraz 
etmiştir. Kendisi maruf bir şahsiyettir. Kanuni hükümler de yukarda belirtilen 
şekildedir. Hal böyleyken Sertel yurda sokulmamıştır. Emniyet makamlarınca 
Yeşilköy’de 16 - 17 saat alıkonan Zekeriya Sertel ertesi sabah uçakla Paris’e iade 
edilmiştir. 

Anayasaya, insan hakları beyannamelerine, mevzuatımıza aykırı bu muamelenin 
birinci derecede sorumluları Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanıdır. Sertel olayı, beş 
yıldır pervasızlık derecesi artarak tevali eden Anayasa ihlâllerinin, kanunsuzlukların, 
keyfîliklerin bir yeni örneğidir. 

Hafızalarımızı yoklıyalım: Hükümet, Danıştay kararlarına saygı göstermemiştir; 
Hükümet, Türkiye’de Amerikan askerî üssü bulunmadığını beyan etmiş, yani 
hayatî önemde bir gerçeği gizlemeye kalkışmıştır; Hükümet, partizan bir zihniyetle 
memurları, öğretmenleri dama taşı gibi şuradan şuraya sürmüştür; Hükümet, irticaya 
yeşil ışık tutmuş, İstanbul kanlı Pazar olaylarına, Konya, Kayseri olaylarına, en 
azından müsamahakâr tutumuyla zemin hazırlamış, bunlar karşısında gereken 
tepkiyi göstermemiştir. Emniyet kuvvetlerinin gözleri önünde öldürülen öğrenci ve 
işçilerin katillerinden çoğu yakalanmamıştır. Hükümetin aczi yüzünden huzursuzluk 
çığ gibi artmaktadır. Öğrenci gösterilerine, boykotlara, grevlere, yani anayasal 
hak ve hürriyetlerin kullanılmasına toplum polisinin copu, bombası ve silâhiyle 
karşı çıkan Hükümet, hiçbir meselemizin çözümünü ciddiyetle ele alacak ehliyet 
ve dirayeti gösterememektedir. Gittikçe derinleşen sosyal tezatlar, Hükümeti 
Anayasa ihlâllerine, kanunsuz davranışlara itelemektedir. Sertel olayı rejimi tahrip 
istikametindeki olumsuz olaylar zincirinin son halkalarından biridir. Yukarda 
arz edilen sebeplerden dolayı Sertel olayının birinci derecede sorumluları olarak, 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasını talebeder, gerekli işlemin yapılmasını saygıyla rica ederim.”

Başkan, önergenin takip eden birleşimde gündeme alınıp alınmaması hususunun 
müzakere edileceğini ilan etti.21

Mehmet Ali Aybar (İstanbul)tarafından sunulan Zekeriya Sertel olayına ilişkin 
gensoru önergesi, Millet Meclisi’nin14 Ocak 1970 tarihinde toplanan 25 nci 
birleşiminde görüşüldü. Önergenin yeniden okunmasından sonra Mehmet Ali Aybar 
(İstanbul) takririni izah sadedinde söz aldı: “… Biraz önce okunan ve Yüksek Heyetin 
muttali bulunduğu olay, münferit bir olay olarak mütalâa edilmemelidir. Münferit 
olarak mütalâa edilse de, aşikâr bir kanunsuzluk olduğu için Yüksek Meclisimizin 
hassasiyetle üstünde durması lâzımgelir, ama önergemde belirttiğim gibi, bu olay 
kanunsuz, haksız, Anayasanın ruhuna ve metnine aykırı olaylar zincirinin son 
halkalarından biridir ve maalesef zannederim ki en sonuncusu da olmıyacaktır.

21 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12Ocak 1970), 
s. 93-94.
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Değerli milletvekilleri, Anayasamız vatandaşlık hakkını sağlam teminata bağlanır. 
Vatandaşlık hakkı, eskiden olduğu gibi hükümetlerin keyfî kararlariyle koparılarak 
bir bağ değildir. Vatandaşlık Kanunu, Anayasamızın maddesindeki açıklıktan 
alınarak kaleme çimmiş ve Türk vatandaşının, vatandaşlıkla bağdaşmıyacak bir 
eylemi sabit olmadığı sürece, vatandaşlıktan uzaklaştırılamıyacağı, vatandaşlıktan 
çıkarılamıyacağı hususu kesinlikle ifadesini bulmuştur. Gerçekten, yeni Vatandaşlık 
Kanunumuzun gerekçesinde de açıklandığı gibi, artık bir vatandaşımızın Türk 
konsolosluklarına beş yıl başvurmadığı veya yurt dışında Hükümeti tenkid eden 
yazılar neşrettiği için vatandaşlıktan çıkarılmasına imkân yoktur. Şimdi açıkladığım 
bu husus Vatandaşlık Kanununun gerekçesinde vardır ve Vatandaşlık Kanununun 24, 
25 ve 26 ncı maddeleri, ne gibi hallerde vatandaşlıktan çıkarmanın veya vatandaşlığı 
düşürmenin mümkün olacağını tesbit ve tasrih etmiştir…

Keza Anayasamız 18 inci maddesinde seyahat ve yerleşme hürriyetlerini 
vatandaşlarımıza tanımıştır: ‘Her Türk yurda serbestçe girer ve serbestçe çıkar’. 
Burada bir hususu dikkatlerinize arz etmek isterim; Anayasanın 18 inci maddesinin 
son fıkrası, sadece yurttan çıkmanın kanunla düzenlenebileceği hususunu tasrih 
etmiştir. Acaba neden? Çünkü sayın arkadaşlar, yurduna dönmek, yurduna 
girmek vatandaşlık hakkının vazgeçilmez bir unsurudur, tabiî bir neticesidir. Bu 
itibarla yurduna dönmek istiyen bir Türk vatandaşının yurda dönmesini önlemek 
mevzuatımız muvacehesinde mümkün değildir. Dışarıda bulunan bir Türk vatandaşı 
pasaport istediği takdirde Hükümet ve onu dışarıda temsil eden memurlar kendisine 
pasaport vermekle mükelleftir. Seyahat hürriyetinin bu önemli hükmü, yani yurda 
dönmek istiyen Türk vatandaşının şu veyahut da bu sebeple bu arzusunun Hükümet 
tarafından önlenemiyeceği hususundaki Anayasamızın açık hükmü, eski bir kanun 
olmasına rağmen Pasaport Kanununda da ifadesini bulmuştur. Pasaport Kanununun 
3 ncü maddesi gayet açık. Maddeyi müsaadenizle aynen okuyacağım: 

3 üncü madde şöyle diyor: ‘Pasaportsuz veya vesikasız, usulüne uygun 
veya muteber olmıyan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırına gelerek Türk 
vatandaşlığını iddia edenler;

a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyeti, nüfus hüviyet cüzdanlarını veya hüviyet 
varakalarını ibraz ettikleri ve bunların kendilerine ait bulunduğu tahakkuk eylediği 
takdirde,

b) Nüfus varakasından başka vesika veya delil gösterenler ise, bu vesika 
ve delillerin kıymeti polisçe takdir edilerek Türk Vatandaşı olduklarına kanaat 
getirilmesi halinde Türkiye’ye kabul olunurlar. Yukarıdaki (b) fıkrasında bahis 
mevzuu kimseler, vatandaşlıkları en seri vasıtayla usulü veçhile sabitoluncaya kadar, 
icabederse en yakın idare müessesesine gönderilerek mahallî mülkiye âmirinin 
göstereceği yerde oturtulabilirler…

Şimdi değerli milletvekilleri, Sertel, mevzuatımıza muhalif olarak Anayasa 
hükümleri, vatandaşlık Kanunu hükümleri, Pasaport Kanunu hükümleri alenen, 
açıkça çiğnenilerek yurda sokulmamış durumdadır. Şimdi sorulabilir, denilebilir ki 
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bu kadar mevzuata, kanuna aykırı hareket edilemez, elbet bunun başka bir nedeni 
vardır. Bu nedenleri, öyle zannediyorum ki, Hükümet adına konuşacak yetkili 
buradan izaha çalışacaktır, ama mızrak çuvala sığmaz. 

Şimdi şöyle bir ihtimal düşünebilirim: Pasaport kanununun 8 inci maddesinde 
yurda girmeleri memnu olan kimseler tadadedilmiştir, ola ki, Hükümet bu maddeye 
dayanmıştır. Ama hemen söyliyeyim ki, bu maddeye hâdisemizde dayanılamaz. 
Şimdi arkadaşlar, o maddeyi okuyorum… Hükümetin dayanmak istediği fıkra, 
herhalde şu okuyacağım beşinci fıkra olsa gerek. 

‘5. Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamı bozmak niyetiyle veya 
bozmak istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etmek maksadiyle geldikleri 
sezilenler’… 

Bu madde, Türk vatandaşları hakkında değildir, yabancılar hakkındadır. Çünkü 
Türk vatandaşları sınır dışı edilemez, fuhşiyatla da uğraşsa Türk vatandaşı, Türk 
vatandaşı olduğu müddetçe, sınır dışı edilemez. 5 inci bentde ise, bu kapı açık 
tutulduğu takdirde vatandaşlık hukukunu himaye etmek için getirilmiş sair teminatın 
hepsi bu açık kapıdan uçup gider. Yani Hükümet, pasaportla dışarı çıkmış birini 
muhaliflerinden gördüğü veyahut içeriye girmesini muvafık bulmadığı için… asayişi 
bozacaktır, böyle sezinledim der ve sokmamazlık eder idi, eğer bu madde Türk 
vatandaşlarına tatbik edilseydi… Vatandaşlık Kanunu hükmünü, Hükümetin vereceği 
vatandaşlıktan düşürme ve çıkarma hakkındaki kararları Danıştay’ın murakabesine 
koymuş ye bir bir şartlarını tesbit etmiştir. Bundan dolayı, yani Anayasanın temel 
hükmü ile Vatandaşlık Kanununun hükümleriyle çeliştiğinden dolayı da ayrıca 
- metninden anlaşılıyor ya - bir de bundan dolayı yabancılar hakkında olduğuna 
hükmedebiliriz. 

Kaldı ki bir önemli hususa daha işaret etmek istiyorum. Eğer buna müsaade 
edilecek olursa, yani 8 inci maddenin 5 inci fıkrası Türk vatandaşlarına tatbik 
edilecek olursa o zaman Anayasanın 11 nci maddesi ile de çelişir. Anayasanın 11 
nci maddesi malûmu âlilerinizdir: Bir hakkın ve hürriyetin özü kanunla bile olsa ve 
millî savunma, genel ahlâk, kamu düzeni ve sair gerekçelere de dayandırılsa yok 
edilemez…

Değerli arkadaşlarım, bu son derece hazin bir hâdisedir. Biran düşünelim: 
Zekeriya Sertel Türk vatandaşıdır, elinde nüfus hüviyet cüzdanı vardır, kendi 
vatanına dönmektedir. Bir Hükümet çıkıp Zekeriya Sertel’in vatanına girmesine izin 
vermemekte ve onu iade etmektedir? Nereye? Vatandaşı olmadığı bir memlekete 
iade etmektedir. Ve o memleket, yani Fransa Zekeriya Sertel’e kapılarını açmaktadır. 
Arkadaşlar, hazin bir hâdise. Bize gelen vatandaşımız, elinde nüfus cüzdanı ile 
kapımızdan çevriliyor, Fransa’ya pasaportsuz olarak gidiyor. Fransa pekâlâ, ‘sizin 
pasaportunuz yok, kendi memleketiniz kabul etmemiş sizi, ben de kabul etrniyeceğim’ 
diyebilir. Öyle demiyor ve kabul ediyor. Çünkü arkadaşlar insanlık hakları var. Bundan 
dolayı hâdisenin üzerine hafiflikle değil, ciddiyetle eğilmek lâzımdır. Ben, bunu 
öğrendiğim zaman can evimden vuruldum. Biz kabul etmemişiz, Fransa pasaportsuz 
bir vatandaşımızı buyur etmiştir. Eskiden biz, Polonya’da, Macaristan’da, Şurada 
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burada başı sıkışan mücahitlere kapısını açan hükümetlere sahibolmakla övünürdük. 
Şimdiki hükümetlerimiz kendi vatandaşına kapıyı kapatıyor, hem de Anayasayı ve 
kanunları çiğniyerek…

Değerli arkadaşlarım; bu kanunsuz hareketler zinciri Zekeriya Sertel olayından 
ibaret değildir. Anayasa ihlâlleri, kanunsuz keyfî muameleler Türkiye’de tevali edip 
duruyor ve Türkiye’yi mânevi, psikolojik, sosyolojik anlamda, hem de ekonomik 
anlamda bir buhranın kucağına itmiş durumdadır. Bunun önünde ciddiyetle 
düşünmemiz icabediyor. Sertel hâdisesi, olayı da açık bir kanunsuzluk örneğidir. 
Bu kadar açığına her zaman tesadüf edilmez. Bundan dolayı huzurunuza getirdim. 
Kanunsuz fiil ortadadır, sorumluları ortadadır; Meclis olarak seyirci mi kalacağız 
arkadaşlar? Bunu soruyorum…

Kanunsuzluk açık. Bu kanunsuz fiillerin failleri meydanda. Bu itibarla, verdiğim 
gensorunun gündeme alınması istikametinde oy kullanmanız ricasiyle sözlerime 
nihayet veriyorum.”22

Mehmet Ali Aybar’ın A.P. sıralarından müdahaleler ve laf atmalar arasında 
tamamlanan konuşmasından sonra söz G.P. grubu adına Emin Paksüt’e (Ankara) 
verildi: “…Şimdi, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Aybar’m önergesinde, 
giriş ve münteha kısımları dışında, vaka olarak ele alman Sertel meselesi ve 
gelişmesi budur. Bu durumda, biz hukuk Devleti, içinde bulunduğumuza ve öyle 
kalmak niyetinde olduğumuza götre, meseleyi her şeyden önce hukuk açısından, 
serinkanlılıkla mütalâa etmeye mecburuz. Hemen söyliyeyim ki, arkadaşlarım, 
Türk vatandaşı olmak, suç işlemeyi ortadan kaldırmaz. Türk vatandaşı olur, vatan 
haini olur. Türk vatandaşı olur, komünist olur. Türk vatandaşı olur, anarşist olur. 
Türk vatandaşlığı ile Türkiye’nin iyi vatandaşı olmayı birbirinden ayırdediniz.  
Binaenaleyh, bir vatandaş, bir vatandaşlık var, bizim anladığımız müspet mânada, 
ama bir vatandaşlık bağı var, o bağ kopmadıkça, yani usulüne uygun ve kanuni bir 
şekilde kopmadıkça, biraz evvel bu kürsüde önergesini açıklıyan Aybar’ın söylediği 
gibi, bir kimse, o bağ ayakta kaldığı müddetçe Türk vatandaşı sayılır. Böylesine 
bir kimse, dışarda suç işler, içerde suç işler. Devlet, dışarda suç işliyenin de peşine 
düşer; içerde suç işliyenin de daha kolay peşine düşer ve kanunlara göre suçluyu 
takibeder, tecziye eder, en ağır cezayı verir. Bu, başka şeydir. 

O halde meseleyi, Sertel’in kişiliğinde, Türkiye’de vaktiyle yapmış olduğu 
faaliyetlerden, Türkiye’nin dışına çıktıktan sonra yaptığı faaliyetlerden tecridederek, 
Demirperde gerisi memleketlerde yaptığından tecridederek, sadece hukukî durumun 
ne olduğunu evvelâ inceliydim, ondan sonra öbür tarafını düşünelim, yani hukukî 
durumu nedir?...

22 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 25 (14Ocak 1970), 
s. 127-134.
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Bize intikal eden bilgilere, soruşturmamız neticesinde toplamaya çalıştığımız 
bilgilere, basında yer alan bilgilere, şimdiye kadarki yapılan gayrikâfi açıklamalara 
göre, Zekeriya Sertel’in, 1961 Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar, eski 
Vatandaşlık Kanununun şu 9 ve 10 ncu maddesine dayanılarak hakkında tekemmül 
etmiş bir vatandaşlıktan iskat kararı yoktur…

Değerli arkadaşlarım, 22 Şubat 1964 tarihinde yayınlanmış ve yayımından 3 ay 
sonra yürürlüğe girmiş olan bu Kanunda; demin önerge sahibi rakamı yanlış söyledi, 
27 nci değil, 25 nci maddesinde vatandaşlıkla bağdaşmıyan eylemler ve bu meyanda 
vatandaşlığı kaybetme sebepleri sayılmıştır. Ama bu sebeplerin mevcudiyeti halinde 
dahi vatandaşlığı kaybettirmenin yine bir Bakanlar Kurulu kararı ile olacağı da 
hükme bağlanmıştır. Sebebin birincisi; Türk vatandaşlığından çıkma izni almaksızın 
kendi istekleri ile yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazananlar... Eğer, adı geçen 
Zekeriya Sertel kendi isteği ile ve izin almaksızın yabancı bir Devlet vatandaşlığını 
kazanmış ise onun hakkında vatandaşlığı kaybetme kararı verilebilir. 25 inci 
maddede, eskisinden farklı olarak, konsolosluklara müracaat konusu mevzuubahis 
edilmemiştir, yalnız 26 nci maddede; başka bir Devletin vatandaşı iken sonradan 
Türk vatandaşı olmuş olan kimseler hakkında ve bir de savaş halinden doğma Türk 
vatandaşı olanlar hakkmda, vatandaşlıktan çıkarma kararı verilebileceği hükmü 
konmuştur. Bu açıklama muvacehesinde her birinim Zekeriya Sertel’i iyi, yüksek 
vasıflı, vasıfsız, vatan haini, vatana hizmet etmiş telâkki etmekte serbestsiniz ama 
Türk vatandaşı saymamak mümkün görülmemektedir. Eğer bunun dışmda bilgiler 
varsa o bilgiler ortaya konur. Ama şu bilgilerin ışığında kötü vatandaş dersiniz, 
Türkiye dışında olduğu zaman, keşke bir gelse deyip, yakasından tutacağınız, 
mahkûm ettireceğiniz, en ağır şekilde mahkûm ettireceğiniz suçlu sayabilirsiniz ama 
Türk vatandaşı saymıyorum, diyemezsiniz…

Türk olmak şartiyle herkes içeri girer. Vatan haini de girer, komünist de girer. Ve 
burada eğer gücünüz yetiyorsa - ki yetmesi lâzım - Devlet olarak onun hakkından 
gelirsiniz, ama bu, huduttan dışarı gönderme yolu değildir. Çünkü eğer bu muzırları 
göndermek lazımsa Anayasa ve hukuk anlayışımızı değiştirip içerdeki emsalini 
dışarıya gönderelim... Hukukî durum bu olunca, Zekeriya Sertel’in, İstanbul’da 
Yeşilköy’de nüfus cüzdanı ibraz etmiş olmasına rağmen, 10 - 17 saat bekletildikten 
sonra uçakla tekrar yurt dışına çıkarılması olayında kanuna aykırılık meydandadır. 
Bunun teviline imkân yoktur. Ben, Hükümetin bir sözcüsünün ters bir yorum 
yapacağına kaani değilim…

Zekeriya Sertel olayında bir kanunsuz durum görülmekle beraber şu 
açıklamalardan da mülhem olarak, Hükümetin kanun yolunda gereğini yapacağına 
itimat ile Güven Partisi olarak sizin önergenize katılmıyorum. İşte bundan dolayı 
katılmıyorum. Katılmak istiyenler katılacak, tabiî göreceğiz birazdan. Daha grup 
sözcünüzü dinlemedik, bakalım sizin grup sözcünüz ne söyliyecek? Bu önergeyi 
giriş kısmından Adalet Partisi iktidarının şu kanunsuzluk olayı karşısındaki tutumunu 
henüz dinlemedim. Bir vakıa geldi, bütünüyle tahlil ettim. Samimî olarak, hukuka 
aykırı yönü görüyorum, koydum ortaya. Bunun karşısında Hükümet, umuyorum ki, 
meseleyi kanun açısından değerlendirmek yolunu tutacaktır. Tutar veya tutmaz… 
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Siyasi partiler bakımından gensoruyu siyasi açıdan değerlendirir. Burada hukuku 
konuştum, hukuka aykırı durumu belirttim. Anayasayı söyledim, mevzuatı söyledim, 
vak’ayı naklettim. Eksik kalmış olan yeri varsa, diyenler ikmal etsinler. Ama 
gensoru müessesesi bir ayrı konudur. Önerge, sizin söylediğiniz, düşündüğünüz gibi 
hüküm fıkrasından ibaret değil, muhtevasiyle mütalâa edilir. Muhtevasına bütünü ile 
katılıyorsanız bu önergenin, lütfen oy veriniz, tenakuzlarınızı bir başka zaman da biz 
sizin yüzünüze vururuz.”23

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Reşit Ülker (İstanbul) C.H.P.’nin 
gensoru hakkındaki görüşlerini ifade etti: ... Biz, her şeyden evvel konuyu bir şahsın 
Türkiye’ye girip girmemesi meselesinin ötesinde, insan haklarına dayanan Hukuk 
Devleti ve kişinin temel hakları açısından ele almak istiyoruz... 

Bugün, kanunlarımıza göre Türkiye’den bir vatandaşın çıkması, girmesi, bir 
vatandaşın Türk vatandaşlığında olması veya olmaması Anayasada yer alan 18 nci 
madde, 54 üncü madde; onun yanında Pasaport Kanunu ve 1964 te çıkmış olan 
Vatandaşlık Kanununun sınırları içerisinde mütalâa edilmek gerekir. Böyle mütalâa 
ettiğimiz zaman, işi bu şekilde ele aldığımız zaman, diğer teferruatı benden evvel 
konuşan hatipler açıkladıkları için ayrıntılarına girmiyorum, Pasaport Kanununun 
3 ncü maddesi gereğince elinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyet cüzdanını 
taşıyan bir vatandaşın, bir kimsenin Türk sınırlarından içeriye alınmaması diye bir 
husus bahis mevzuu olamaz. Bu açık ve kesin bir hüküm. Ne olabilir? Yine usul 
ve kanunlara göre alınmış bir Bakanlar Kurulu kararı olabilir. Böyle bir Bakanlar 
Kurulu kararı var mıdır? Şimdiye kadar basında çıkan takibettiğimiz yazılarda, 
beyanlarda böyle bir hususu görmüş ve tesbit etmiş değiliz... 

Meseleye soğukkanlı, bir hukuk meselesi olarak bakıldığı zaman birçok yetkili 
bu noktada, bu hakikatte, bu gerçekte birleşmiş oluyorlar. Şimdi, anlaşılıyor ki, 
Demirperde gerisi birtakım memleketlerde gezmiş, zararlı birtakım faaliyetlerde 
bulunmuş veya geldikten sonra birtakım zararlı faaliyetlerde bulunabilir... Değerli 
arkadaşlarım, hukuk açısından bu, müdafaası kabil bir tez değildir. Eğer, vaktiyle 
Türkiye aleyhine, Türk kanunlarını ihlâl şeklinde bir suç işlemişse, yurt dışında da 
olsa bizim kanunlarımız bu suçluları kovuşturma yeteneğine, kudretine sahiptir. 
Eğer, gerçekten hakkında böyle bir kovuşturma varsa, böyle bir suç isnadı varsa, 
o vatandaş sınırdan gelir gelmez alınır, Türkiye’ye girer, öbür taraftan Devlet 
kuvvetleri ‘Buyurun, siz şu suçu işlediniz’ der. Gereği ne ise o yapılır, bunda bir 
tehlike yoktur... 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Anayasamızda bu seyahat hürriyeti, 
düşünce hürriyeti, vatandaşlık hakkı, haklar arasında yer almıştır. Tam bir şekilde 
düzenlenmiştir. Buna uygun olarak çıkarılan kanun da, 1964 tarihli Türk Vatandaşlık 
Kanunu, 25 inci maddesinde, vatandaşlığın nasıl kaybedileceğini açıkça göstermiştir. 
29 uncu maddesinde kaybın sonucunu, Türk vatandaşlığını kaybeden bir kimsenin 
yabancı muamelesi göreceğini; 38 inci maddesinde, Türk vatandaşlığının nasıl 

23 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 25 (14 Ocak 1970), 
s. 134-144.
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ispatlanacağını, daha evvel konuşulduğu için ayrıntılarına girmiyorum, 39 uncu 
maddesinde, idari makamların bu konudaki yetkilerini, 40 ıncı maddesinde, mutlak 
surette Danıştay’a müracaat edilebileceğini gösteriyor, ki eski Anayasamızda 
hâkimiyet ve temşiyet tasarrufları diye, Danıştay murakabesinden, kazaî 
murakabeden uzak bir saha mevcutken, yeni Anayasa bunu kaldırmıştır. İdarenin 
her türlü eylem ve işlemi kazaî murakabeye tabidir. 40 ıncı maddesinde de, bu Türk 
Vatandaşlık Kanunu tereddütleri ortadan kaldırmak için, vatandaşlıktan çıkarma 
muameleleri için Danıştay’a başvurulabileceğini göstermiştir. 44 üncü maddesinde 
maddi hataların düzeltilmesi, 45 inci maddesinde de, vatandaşlıktan çıkarılan bir 
kimsenin isminin ve ilgili belgenin Resmî Gazetede yayınlanacağını açıkça ortaya 
koymuştur. Şimdi değerli arkadaşlarım, bütün bu hükümleri ve bilebildiğimiz 
kadar, basından takibedebildiğimiz kadar, bütün arkadaşların takibedebildiği kadar 
ki olayları bir araya getirince, meseleyi; bahis mevzuu olan şahsın şahsiyetinin 
ötesinde, siyasi düşünceleri ne olursa olsun, (ki, kendisi ben komünist değilim 
iddiasında bulunmaktadır, bunun münakaşası bizi doğrudan doğruya ilgilendirecek 
bir konu değildir.) biz son hukukî durum bakımından ele almaktayız. Bu takdirde, 
böyle bir vatandaşın, Zekeriya Ser tel’in, Türk sınırları içerisine gelmiş olduğu 
halde, Dışişleri Bakanının ve Adalet Bakanının beyanını okuyarak, gazetelerde, Türk 
basınında yapılan neşriyatı takibederek, İçişleri Bakanlığı ilgililerinin, Parlâmento 
üyelerinin bu konudaki serbest görüşlerini göz önünde bulundurarak, başta Dışişleri 
Bakanı Sayın Çağlayangil.’in ve Adalet Bakanının beyanı olmak üzere ve bütün 
bunların üstünde Türk kanunlarını göz önünde tutarak, gelen böyle bir vatandaşın 
geri çevrilmesi hukuk Devletinde mümkün olmaması gereken bir olaydır. Bu kadar 
önemli, aslında bir hukuk faciası niteliğini taşıyabilecek olan, görülmemiş bir hâdise 
karşısında yapılacak işin; bu konuda bir gensoru açılarak Hükümetin bütün bu olaylar 
hakkında elinde ne varsa, bir öngörüşmenin sınırları içinde değil, bir gensorunun 
sınırları içerisinde ortaya koyması lâzımdır. C. H. P. nin görüşü bu gensorunun 
açılması yolundadır.”24 

A.P. grubu adına söz alan Abdurrahman Güler (Çorum) grubunun görüşlerini 
şöyle açıkladı: “...Zekeriya Sertel, eski Son Posta ve Tan Gazetelerinin sahibi ve 
yazarıdır. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yazdığı zararlı yazılardan dolayı Rahmetli 
Atatürk devrinde Ankara İstiklâl Mahkemesince 1 sene 6 ay hapse mahkûm edilmiş 
bir kimsedir. Komünizm fikrini benimsediği ve savunduğu, sahibi bulunduğu 
Tan Gazetesi aracılığı ile yaymaya çalıştığı bir sırada yüksek tahsil öğrencileri 
tarafından matbaası tahribedilmiştir. Eşi Sabiha Sertel’le birlikte, yine Hükümet 
aleyhinde yaptıkları hakaretamiz neşriyat ve komünizm propagandası sebebiyle 
Türk mahkemelerince bir yıl daha hapse mahkûm edilmişlerdir. 1951 yılında 1609 
numaralı normal bir pasaport ile, yanında eşi ve kızı olduğu halde yurdu terk eden 
Zekeriya Sertel, yurt içindeki zararlı faaliyetlerini, Avrupa’nın Sovyet nüfuzu 
altında bulunan ülkelerinde devam ettirmeye başlamış, komünformun emrine 

24  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 25 (14 Ocak 1970), 
s. 144-147.
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girerek muhtelif ülkelerde tertiplenen konferanslarda değişik tarihlerde konuşmalar 
yapmıştır. Bu konuşmaları Demirperde gerisi memleketlerinin matbuatında, bu arada 
Bulgaristan’da münteşir İşçi Duası, Vatan Cephesi, Yeni Işık, Halk Gençliği, Eylülcü 
Çocuk gibi gazetelerde yayınlamıştır. Bu yayınlar tetkik olunduğunda görüleceği 
veçhile, Zekeriya Sertel, T.C. Hükümetini hedef alarak, ülkemizin ve ordumuzun 
bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı aleyhinde olmadık, akla hayale gelmiyen 
hezeyanlarda bulunmuş ve neşredilmiş bulunan bir konuşmasında da aynen şöyle 
demiştir: ‘Türk Hükümeti, yeni harbe hazırlanarak memlekette bütün demokratik 
hürriyetleri boğmaktadır. Orada sulh içinde çalışmak bir cürüm telâkki edilmektedir. 
Bunun içindir ki, Türkiye’de sulh lehine, meşru çalışmalar imkânsızdır. Bununla 
beraber bütün tedhiş, öldürme ve kütle halindeki tevkiflere rağmen, Türk halkı sulhu 
arzu etmekte ve harbten nefret etmektedir’. 

Zekeriya Sertel, bu nevi çalışmalarına paralel olarak, Demirperde gerisi 
memleketlerde ayrıca görevler de kabul etmiş. Bu cümleden olarak Bulgaristan 
Hükümetinin tahrik ve tertibiyle Bulgaristan’ın soydaşlarımızla meskûn bölgelerinde 
gezerek komünizm propagandası yapmış ve hatıralarını, ‘Bulgaristan’da gördüklerim’ 
adlı bir kitabında yayınlamıştır. Dünya Barış Komitesi üyeliğine de kabul edilen 
Sertel, Sovyat Rusya tarafından tatmin edilmiş ve Baku Televizyon ve Radyosunda 
görev alarak Türkiye’ye müteveccih propaganda neşriyatı yapan Türkçe Yayınlar 
Servisinde kızı ve eşiyle birlikte uzun müddet Sovyetler Birliği hesabına Türkiye 
aleyhinde çalışmıştır. Zekeriya Sertel Türkiye Komünist Partisinin 23.1.1968 
günü Leipzig’de Türkiye’deki komünist teşkilâtında meydana gelen parçalanmayı 
görüşmek gayesiyle yaptığı toplantıda hazır bulunmuş, Türkiye Komünist Partisinin 
onüç kişiden müteşekkil merkez komitesinde Zekeriya Sertel ve eşi Sabaha Sertel’in 
üye oldukları anlaşılmıştır.

Sayın milletvekilleri, onyedi yıl önce ülkemizi terkeden, Demirperde gerisi 
memleketlerinde umumi hatlariyle izah etmeye çalıştığımız neviden faaliyetlerde 
bulunarak, yabancı devletler hesabına ve Türkiye aleyhine çalışan ve nihayet 
ülkemizde mevcut demokratik rejimi ve Anayasa nizamını devirmek ve değiştirerek 
yerine insan hak ve hürriyetlerini tanımıyan totaliter bir rejimi ikâme etmek istiyen 
ve bu uğurda merkezi yabancı bir ülkede olan ve Türkiye içindeki yerli yoldaşları 
vasıtasiyle faaliyetini gizlice devam ettiren ve genişletmeye çalışan gizli Türkiye 
Komünist Partisinin merkez komitesi üyesi Zekeriya Sertel, 1969 yılı içinde 
Fransa’daki hariciyemiz aracılığı ile Hükümetimize müracaat etmiş, Türkiye’ye 
gelmek üzere kendisine pasaport verilmesini istemiştir. Sertel’in bu talebi 
mevzuatımız muvacehesinde Hükümetimiz tarafından incelendiği bir sarada henüz 
sonuç alınmadan ve kendisine her hangi bir tebligat vâki olmadan bir emrivaki 
ile 12. 12. 1969 günü Yeşilköy Hava Alanına inmiş ve nüfus cüzdanını göstermek 
suretiyle yurdumuza girmek istemiştir. Onyedi yıllık yaşantısını, faaliyetlerini 
ve bütün fikriyatını, ayrıca merkez komitesi üyeliğini yaptığı gizli ve kanun dışı 
partinin hedef ve maksadını bilen Hükümetimiz 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 
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sayılı Pasaport Kanununun ‘Türkiye’ye girmeleri memnu kimseler’ başlığını taşıyan 
bölümünün 8 inci maddesinin 5 inci fıkrası hükmü karşısında mumaileyhin yurda 
kabulünde sakıncalar bulunduğu mülâhazasiyle Zekeriya Sertel’i geri iade etmiştir... 

Bu uygulamanın doğru olmadığı savunulabilir. Bu uygulamadan şahsi hakkı 
haleldar olan bir vatandaş diğer vatandaşlar gibi yargı mercilerine gidebilir. Ortada 
zayi olan hak, şahsi bir haktır, sübjektif bir haktır; böyle bir şahsın hakkını müdafaa 
etmek, avukatlığını yapmak bir parlömantere yakışmaz... 

Bağımsız yargı organlarının kararı ortaya çıktıktan sonra, Hükümet bu kararı 
uygulamazsa, ancak o zaman bir gensoru bahis mevzuu olabilir. Ortada böyle bir 
karar olmadıkça bir şahsın hukukunu, bir şahsi hakkını gensoru mevzuu yapmak 
Parlâmentonun ağırlığı ile mütenasip hareket etmek demek değildir... Bu basit bir 
hâdise bile değil; bir vatandaşın yurda kabul edilmemesi olsa olsa bir sözlü soru 
mevzuu olabilir. Böylesine bir basit hâdisenin gensoru mevzuu yapılmasının altında 
başka bir maksat aramak lâzımdır. Şimdi biz o maksadı açıklıyacağız. Zekeriya 
Sertel, merkezi yabancı bir memlekette bulunan Türkiye Komünist Partisinin 
Merkez Komitesi âzasıdır. 1968 yılında bu partinin Leipzig’de yaptığı toplantıda, 
Türkiye’deki komünistlerin bölündüğü, aralarında ihtilâf bulunduğu, Türkiye’deki 
sol cephenin birleştirilmesi gerektiği yolunda bir karar alınmıştır. Bu kararın 
uygulanabilmesi, Türkiye’dekilere beyin vazifesi görebilmesi, Türkiye’dekilere 
bu birleştirmeyi telkin edebilmek için Zekeriya Sertel görevlendirilmiştir. İşte bu 
kararın icrası sadedinde olmak üzere Zekeriya Sertel; yaşlılığını, mâsumane birtakım 
sözlerini kamuflâj olarak, maske olarak kullanarak Türkiye’ye gelmek istemekte ve 
Türkiye’deki bölünmeye bu suretle mâni olmak istemektedir. Hükümet buradaki 
ince taktiği sezmiş olmalı ki, Zekeriya Sertel’i yurda kabul etmemiştir. Burada Sayın 
Aybar’ın üzüntüsünü anlıyoruz. Kendisi partisi içindeki görevini kaybetmiştir. Belki 
böyle bir beyin gelir de aradaki ihtilâfı yatıştırır, iadei itibar ederim zannetmektedir. 
İşte bu şahsi düşünce iledir ki, Sayın Aybar şahsi hakka taallûk eden böyle bir 
meseleyi gensoru mevzuu yapmış, Meclisin saatlerini almıştır. Grupumuz bu 
meselede hüsnüniyet görmemektedir, bu takriri samimî kabul etmemektedir. Bu 
nedenlerle gensoru açılması mevzuundaki görüşe iştirak etmemektedir.”25 

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle söz 
istedi, fakat bu talep reddedildi. İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (Cumhuriyet 
Senatosu Muğla üyesi) konu hakkında açıklamalar yapmak üzere kürsüye davet 
edildi: “...Mehmet Ali Aybar arkadaşımızın vermiş olduğu önerge muhtevası ağır 
isnatlar ve iftiralarla başlamaktadır. Muayyen bir ideolojinin ve zihniyetin esiri 
olanların stratejisi ve uygulama metodunun bu olduğunu biliyoruz. Ben bu noktanın 
teferruatıma girmeden, yapılan bu isnat ve iftiraları sahibine iade ediyorum ve Adalet 
Partisi iktidarının daima kanunların tatbikçisi bulunduğunu, hukuk devleti nizamını 

25  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 25 (14 Ocak 1970), 
s. 147-149.
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hâkim kıldığını, kanunlar hâkimiyeti prensibine bağlı kaldığını ve bu prensiplere her 
şart altında vefakâr olmanın gayretini gösterdiğini ve bu konuda şerefli bir mücadele 
verdiğini ifade etmek istiyorum... 

Bu zat, 1969 yılının Ağustos ayı içinde Türkiye’ye dönmek istediğini yazılı 
olarak beyan etmiş, müracaatta bulunmuştur. Mehmet Ali Aybar’m, iddiasının 
hilâfına kendisi de bir pasaportla ancak gelebileceğine inandığı için bu müracaatı 
yapmıştır. Bu müracaatı alan İçişleri Bakanlığı kendisinin hangi yabancı devletlerin 
emrinde çalıştığını resmî devlet arşivlerine dayanarak tesbit eden bir tahkikatın, 
tetkikatın içine bir kere daha girmiştir, bu müracaatın tahriki dolayısiyle. İşte, bu 
müracaatının menfi veya müspet sonucunu beklemeden, Türk Devletinin nizamlarını 
hiçe sayarak bir emrivaki ile 13 Aralık’ta Yeşilköy Hava Alanına gelmiştir, ibraz 
ettiği nüfus kâğıdı birtakım şüphe ve endişeler işrabeder karakterdedir. Bu bir. 

Bunu işaret ettikten sonra, ‘onyedi saat orada tutulmuştur’ tarzında beyanda 
bulunan arkadaşlarıma vereceğim cevap da şudur: Kendisinin Türkiye’ye kabul 
edilmiyeceği beyan edilmiş; fakat kendisini götürecek bir uçak bulunamadığı için 
Yeşilköy Çınar Otelinde tarafımızdan misafir edilmiş ve ertesi sabah Türk uçağı 
ile... Evet, evet. Biz hukuk devletiyiz. Yabancı veya yerli kapımıza gelip dönmek 
mecburiyetinde olan kimseyi sandalyenin üstünde sabahlatmayız. O devirler çoktan 
geçti... evet, ertesi gün sabahleyin... Sayın Başkan, mütemadiyen nezaket dışı 
harfendazlık yapan arkadaşlarımıza lütfen ikaz buyurunuz. Ben kendilerine hitap 
etmiyorum. Heyeti Umumiyeye hitabediyorum... Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu 
müdahaleler, bu harfendazlıklar benim mantıki teselsülüme müdahale etmez. Ben 
rahatlıkla konuşurum. İstediğiniz kadar elinizden geleni yapın... 

Pasaport Kanununun 3 ncü maddesi arkadaşlarımızın söylediği gibi şu veya bu 
sebeple pasaportu olmayıp nüfus kâğıdını ibraz edenlerin hududa gelebileceğini 
ifade etmektedirler. Doğrudur, ama bu normal şartlar altında, normal vatandaşlık 
sıfatına haiz olanlar için otomatikman tatbik edilecek olan bir konudur, öbür tarafta 
8 inci madde Türk Devletinin, Türk Milletinin menfaat ve selâmetini de dikkate 
almıştır. İşte Türk Devletinin emniyetini, rejimin selâmetini, Türk Milletinin yüksek 
menfaatini dikkate alan 8 inci maddenin 5 inci fıkrası şöyle demektedir: Türkiye 
Cumhuriyetinin emniyetini ve umumî nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak 
istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etmek maksadiyle geldikleri sezilenler 
diyor. İşte biz 8 inci maddenin bu 5 inci fıkrasına dayanarak kendisini Türkiye’ye 
sokmadık ve bu tasarrufumuzun kanuni, hukukî olduğunu, Anayasanın da, Pasaport 
Kanununun da yetki ve sınırları dâhilinde olduğuna inanıyoruz ve inanarak 
uyguladık... Sizin müdahaleleriniz haksız bir istikamette olduğunuzun delilidir. 
Başka söyliyecek bir şeyim yok. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımız mütalâalarını yürütürken kanundan 
bahsettiler, Anayasamızın bâzı maddelerinden bahsettiler. Ama muhalefet sıralarında 
bulunan arkadaşlarımızın hiçbirisi büyük Türk Devletinin menfaatlerinden, 
selâmetinden, güvenliğinden bahsetmediler. Acaba hâdiseler karşısında Anayasanın 
hükümleri ile beraber meşru ölçülerin içinde devletin emniyeti, Türkiye 
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Cumhuriyetinin selâmeti ve büyük Türk Milletinin yüksek menfaatleri dikkate 
alınmıyacak mıdır? Eğer bunları almazsanız, o zaman devlet idaresinde değişmez bir 
prensibolan teyakkuz ve basireti kabul etmemiş olursunuz. Eğer siz böyle bir idareyi 
benimsemiş ve tasvibediyorsanız, biz sizden ayrıyız, biz böyle bir sevkü idareyi 
kabul etmiyoruz... Aldığımız karar hukukîdir, Türk Devletinin, Türk Milletinin asil 
menfaatlerine uygundur. Aksini söyliyenler için idari kaza yolları açıktır. Türkiye’de 
hukuk devleti vardır. Eğer kanunlara uygun görülmüyorsa kaza yoluna giderler, 
alacakları karara hürmet ederiz, saygı gösteririz, uygularız. Bunun dışında başka yol 
yoktur.” 

Gensoru önergesinin müzakeresi böylece tamamlandıktan sonra önergenin 
gündeme alınıp alınmaması hususu oya sunuldu ve önerge kabul edilmedi.26 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar’ın, İstanbul ve Kocaeli’nde 
meydana gelen olaylar dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.6.1970 
tarihli toplantısında, olaylar görüşülürken kamuoyunu yanıltacak beyanlarda 
bulundukları iddiasıyla Başbakan ve İçişleri Bakanı haklarında Anayasanın 
89 uncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair önergesi (11/6)

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) tarafından  Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
İstanbul ve Kocaeli’nde meydana gelen olaylar dolayısiyle T. B. M. Meclisinin 17. 6. 
1970 tarihli toplantısında, olaylar görüşülürken kamuoyunu yanıltacak beyanlarda 
bulundukları iddiasiyle Başbakan ve İçişleri Bakanı haklarında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 19 Haziran 
1070 tarihinde toplanan 107 nci birleşiminde okundu: 

“T. B. M. Meclisinin 17. 6. 1970 günü yaptığı toplantıda, Başbakan ve İçişleri 
Bakanı, İstanbul ve Kocaeli’nde bir kısım işçilerin 274 ve 275 sayılı kanunların, 
bâzı maddelerini değiştiren tasarılara karşı, protestoda bulunmak üzere harekete 
geçmelerini ve zabıtanın buna mâni olmak istemesi üzerine de, üzücü olayların 
cereyan etmiş olmasını, bir ayaklanma olarak nitelemişlerdir. Bir ayaklanma 
karşısında bulunduğuna ve sıkıyönetim ilânının haklılığına Yüce Meclisi inandırmak 
için, Başbakan ve İçişleri Bakanı işçi kalabalığının en az 40 bin kişi ve bunların 
bellerinde tabancalar bulunduğunu iddia etmişler ve asıl maksadın 274 ve 275 
sayılı kanunları protesto değil, ideolojik maksatlarla bâzı önemli merkezlerin ele 
geçirilerek hayatı felce uğratmak olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu iddialarına başlıca 
delil olarak da, nerede ne zaman yapıldığı açıklanmıyan ve DİSK Genel Başkanına 
atfedilen bir konuşmadan cümleler okumuşlardır. Bunlara göre DİSK Genel Başkanı, 
karşılarına polis değil asker çıkarılacağını, fakat kim çıkarsa çıksın savaşılacağını, 
gerektiğinde fabrikaların dinamitleneceğini, arkadaşları yakalanırsa, bunlar nerede 
göz altına alınmış olurlarsa olsunlar, buraları basılıp kurtarılacaklarını ifade etmiştir. 

Ne var ki, sıkı yönetim kararının onaylanmasında ağır bastığı şüphesiz olan 
ve DİSK Genel Başkanına atfedilen bu beyanların düzmece olduğu kanısını veren 
yeni bir faktör ortaya çıkmıştır. Filhakika Başbakanla İçişleri Bakanı bu kürsüden 

26  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 25 (14 Ocak 1970), 
s. 149-152.
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DİSK Genel Başkanını suçladıkları sıralarda, İstanbul Savcılığı tutuklanması istemi 
ile Türkler’i nöbetçi sulh ceza yargıcı önüne çıkarmış, yargıcın tutuklama kararı 
vermemesi üzerine, Asliye Ceza Mahkemesine başvurmuş, fakat burada da bir sonuç 
alamamıştır. Normal mahkemeler Türkler’in tutuklanmasını gerektirecek bir neden 
görmemişlerdir ve Türkler’i serbest bırakmışlardır. 18 Haziran tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde haber şu şekilde verilmiştir: ‘Göz altına alınanlardan DİSK Genel 
Başkanı Kemal Türkler, sıkı yönetim mahkemeleri henüz teşekkül etmediğinden 
savcılıkça tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine verilmiş ve 
serbest bırakılmıştır. Savcılık daha sonra bir üst mahkeme olan nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine müracaat etmişse de bu mahkeme de serbest bırakılması kararını 
almıştır. Kemal Türkler göz altında tekrar Davutpaşa kışlasına götürülmüştür’. 
Hiç şüphe yoktur ki, Başbakan ve İçişleri Bakanının, Kemal Türkler’e atfettikleri 
beyanlarda gerçek payı bulunsaydı, normal mahkemeler DİSK Genel Başkanını 
serbest bırakmazlardı. Çok vahîm bir olay karşısında bulunduğumuz muhakkaktır. 
Başbakan Demirel ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu Yüce Meclisi ve kamu 
oyunu yanıltacak beyanlarda bulunmuşlardır. 

Bu olay, Başbakanın Anayasa çizgisi gerisinde bulunan, Anayasaya ters düşen 
zihniyet ve davranışlarının ilk tezahürü değildir. Başbakan iktidara geldiği günden 
beri Anayasaya aykırı bir politika izlemektedir. Anayasa Mahkemesinin kararları, 
Danıştay’ın kararları, özerk üniversitelerin tutumları, bâzı muhalefet partilerinin 
direnişleri, kendi paralellerinde olmıyan basının, gençliğin davranışları, hiçbir 
uyarı, Başbakanı memleket zararına izlediği ve Anayasaya ters düşen politikadan 
vazgeçirememiştir. Başbakan, bütün huzursuzlukların, bütün ters işlerin mihrak 
noktası olmuştur. Anayasa düzeninin yolunu tıkayan ağır bir vücut haline gelmiştir. 
Yolun açılması, her şeyden önce bu vücudun yarattığı tıkanıklığın bertaraf edilmesine 
bağlıdır. Bu nedenlerle Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca gensoru açılmasını talebediyorum.” 

Gensoru önergesi Genel Kurul’un bilgilerine sunulduktan sonra gereğinin bir 
sonraki birleşimde yapılacağı belirtildi.27 

Mehmet Ali Aybar’ın İstanbul ve Kocaeli’nde meydana gelen olaylar dolayısiyle 
T. B. M. Meclisinin 17.6.1970 tarihli toplantısında, olaylar görüşülürken kamu 
oyunu yanıltacak beyanlarda bulundukları iddiasiyle Başbakan ve İçişleri Bakanı 
haklarında Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair önergesi 
Millet Meclisi’nin 22 Haziran 1970 tarihinde toplanan 108 inci birleşiminde 
görüşüldü. Aybar gensoru takriri izah etmek üzere söz aldı: “...Türkiye’mizi saran 
buhran, sıkıyönetim ilânı ile çok daha ciddî bir safhaya girmiştir kanısını taşıyorum. 
Gerçekten, sıkıyönetim ilânını, acz içine düşmüş Hükümetin, idareyi Anayasanın 
şeklî varlığı muhafaza edilerek askerî yönetimlere devri biçiminde, yani Türkiye’ye 
özgü bir ‘Yahya Han rejiminin uygulanmasına ilk adım olarak telâkki ediyorum. 
Değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Anayasamız sıkıyönetim ilânını 

27  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 107 (19 Haziran 1970), 
s. 551-552.
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dört şarta bağlamıştır. Hükümet bu şartlardan bir tanesini, yani ayaklanmanın 
mevcudiyetini iddia etmek suretiyle sıkıyönetime karar vermiş ve Yüce Meclisi de 
bu hususta ikna ederek, yani Kocaeli’nde ve İstanbul’da gerçekten bir ayaklanma 
olduğuna inandırarak, Yüce Meclisin bir kısmından, çoğunluğu teşkil eden bir 
kısmından onay  kararı almıştır. 

Değerli milletvekilleri; yalnız İçişleri Bakanının ve Başbakanın sözlerini, bu 
kürsüden ifade ettikleri olayların tasvirini incelemek ve kendi mantıkları içindeki 
çelişkiyi görmek bile, ne İstanbul’da, ne de Kocaeli’nde ayaklanma denecek bir olayın 
mevcudolmadığını anlamak için kâfidir. Filhakika, gerek Başbakan, gerek İçişleri 
Bakanı 15 ve 16 Haziran günlerinde işçilerin işlerini terk ettiklerini, pankartlarla, 
dövizlerle, ellerinde sopalarla, İçişleri Bakanının ifadesine göre ayrıca bellerinde 
tabancalarla yürüyüşe geçtiklerini bildiriyorlar. Ama, olayların ilk günü, yani 15 
Haziranda, eğer Haymak Fabrikasının tecavüze uğraması olayı bir yana bırakılırsa, 
ciddî ve kayda değer bir olay olmadığı bu beyanlardan anlaşılıyor. Emniyet 
kuvvetleri, işçi yürüyüşünü sadece izlemekle yetinmişler Hava Kuvvetlerinin keşif 
uçakları da aynı şekilde yürüyüşü izlemekle yetinmişler, işçi yürüyüş kolları kadınlı 
erkekli Maltepe’deki Tekel Fabrikasının işçilerini de aralarına davet edip, katmışlar 
ve böylece Haymak Fabrikasının önüne gelmişlerdir. İçişleri Bakanı buyurdular ki; 
‘biz, hâdiseyi bir gün evvelden öğrenmiştik ve Haymak Fabrikasının önünde bir 
tabur askerle, emniyet tertibatı almıştık’.

Şimdi, evvelâ akla bir soru geliyor; her yerde emniyet kuvvetleri işçi yürüyüş 
koluna müdahale etmiyorlar, yan taraftan izliyorlar, Haymak Fabrikasının önünde 
askerî birlikler baraj kuruyor. Niçin? Tabiî böyle bir barajın kurulup kurulmadığını, 
İçişleri Bakanının beyanlarına istinaden söylüyorum, ben kurulup kurulmadığını 
bilmiyorum. Acaba, bu Haymak Fabrikasının özel bir himayeye mazhar edilmek 
istenmesi, özel bir maksada mı dayanıyor? Basından öğrendiğimize göre, Haymak 
Fabrikasında Başbakanın biraderlerinin yüzde 10 hissesi varmış... 

Şimdi, sormak lâzım; Devletin fabrikası, yani Tekel Fabrikası özel olarak 
korunmamış, ama Haymak Fabrikası korunmuş ve çatışma da orada çıkmış, ilk gün 
kayda değer başka bir olay meydana gelmemiş. Burada dikkat edilecek nokta; işçiler 
yürüyüş yapmışlar, yürüyüşleri, kanunun formalite bakımından yerine getirilmediği 
kanısını veriyor. Onun da esasını bilmiyorum, evvelden izin almışlar mı... Kabul 
edelim ki, işçiler 15 Haziranda izin almadan bir yürüyüş yapmışlar. Bu, kanunun 
usul yönünden ihlâlidir. Yani, kanunun öngördüğü bâzı formalitelerin yerine 
getirilmemesi gibi bir ihlâldir. Yani, kanunun ihlâli her zaman aynı ağırlıkta olmaz. 
Meselâ; bir katil fiili ile, zamanında harcı yatırmamak fiili kanunun ihlâlidir, ama 
ağırlıkları müsavi değildir. Benim işaret etmek istediğim husus; ilk gün işçiler işlerini 
bırakmışlardır, terk etmişlerdir; denilebilir ki, bu kanunsuz bir harekettir, çünkü grevin 
şartları vardır, bu şartlara riayet edilmemiştir. Doğru. Sokağa çıkmışlar, yürüyüşe 
geçmişlerdir, denilebilir ki, izin alınmamıştır. Evet bu da kanunsuz bir harekettir. 
Ancak, bu kanunsuz hareketlere, kanunlarımız bâzı müeyyideler koymuştur, bu 
kanunsuz fiilleri bâzı müeyyidelerle karşılamıştır. Bu müeyyidelere bakarsak, 
bunlar para cezası ve hafif hapis nevi cezalardır. Demek ki, gerek Başbakanın ve 
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gerek İçişleri Bakanının sayılarını 40 bin olarak ifade ettikleri bir işçi kalabalığı, 
kanunsuz olarak işini bırakmış ve kanunsuz bir yürüyüşe geçmiş ise, buna kanunu 
tatbik etmek, her halükârda bunların yolunu kesmek değildir. Çünkü, müdebbir bir 
Hükümet, 40 bin kişilik bir kalabalığın yolu kesildiği zaman, her halde kanunun, hafif 
para cezasına veyahutta hapse mahkûm etmesi lâzımgelen suçluların tepkileriyle, 
çok daha büyük bir olaya sebebiyet vereceğini önceden kestirir. Zaten, Hükümet 
etmek, bu gibi işleri kestirmektir, böyle işleri önceden bilmek ve buna göre bir 
politika izlemektir, ama, görüyoruz ki, 15 Haziranda Haymak Fabrikasının saldırıya 
uğraması istisna edilirse, kayda değer bir olay çıkmamış. 16 Haziranda yine işçiler 
işlerini terk etmişler ve yürüyüşe geçmişler. Bunların bir kısmı Kartal’dan hareket 
etmiş, bir kısmı İstinye^den hareket etmiş, bir kısmı da Bakırköy’den hareket etmiş, 
bunları, Başbakanın ve İçişleri Bakanının beyanlarından öğrenmiş bulunuyorum) 
ama, idare bu sefer bir gün evvelki tavrı takınmamış. Ne yapmış? Yolları zırhlı 
birliklerle kesmiş, polisi, jandarmayı harekete geçirmiş ve yürüyüş kolunda bulunan 
işçilerle, emniyet kuvvetleri arasında bâzı noktalarda çatışma başlamış. Olayların 
gazetelerdeki fotoğraflarına baktık; bu olaylarda, Türk askerinin süngü taktığı ve 
tüfekle işçileri kovaladığı fotoğraflarda görülüyor. Yine bu fotoğrafların bir kısmında, 
toplum polisinin yukanya doğru değil de hedefe ateş ettiği görülüyor. Nitekim ölen 
üç işçinin her üçü de bildiğim, kadariyle kurşun yarası alarak ölmüştür. Esefle 
kaydedeceğimiz bir polis memurunun ölümü ise, başına sert bir cisimle vurulmak 
suretiyle husule gelmiştir. Bu da gösteriyor ki, işçiler silâh kullanmamışlardır... 

Değerli milletvekilleri, şimdi Hükümet der ki: ‘Bu bir ayaklanma idi.’ Ayaklanma, 
bizim bildiğimiz kadariyle, memleketin bir bölgesinde gittikçe genişlemeye istidat 
gösteren ve amacı Hükümeti devirmek olan ihtilâlin bir ilk adımını teşkil eder. 
Ayaklanma, bu demektir. Ayaklanma fiilî bir durumdur. Anayasamız da bunun üstüne 
basmış; demiş ki, ayaklanma olursa veya vatan veya Cumhuriyet aleyhinde, fiilî ve 
gerçek bir teşebbüsün vukua geldiği müşahade edilirse.. Demek ki, Anayasamız 
fiil aramış, lâf değil. Ayaklanma da lâf değildir, fiildir. Şimdi ben yine hâdiseleri 
Başbakanın ve İçişleri Bakanının bu kürsüden beyanlarından takibediyorum. 
Diyorlar ki; bunların maksadı İstanbul’da belli merkezleri tahribetmek, bilhassa 
İstanbul Silâhtarağa Elektrik Fabrikasını tahribetmek ve İstanbul’da hayatı felce 
uğratmak... Bir taraftan böyle bir iddiaları var. Bir taraftan da, diyorlar ki, biz 
tertibat aldık ve bunların Taksimde toplanmasına mâni olduk. Çünkü, asıl maksatları 
Taksimde toplanmaktı.. Evet efendim, demek ki, beyanlarda bir çelişi var, ilk nazarda 
görünüyor. Bir taraftan İstanbul’un hayati merkezlerini ele geçirip, tahribetmek 
kasdiyle hareket ettikleri söyleniyor işçilerin, bir yandan da deniliyor ki, Taksim 
Meydanında toplanmak istediler bunlar... Arkadaşlar, İstanbul’da Taksim Meydanı 
(bütün mitinglerin, bütün gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı geleneksel bir meydandır. 
Binaenaleyh eğer Kartal’dan, İstinye’den, Bakırköy’den hareket etmiş olan işçiler 
Bakanın ve Başbakanın ifadesiyle, Taksim Meydanına gitmek istiyorlar idi ise ve 
bunların elinde pankartlar ve yanlarında kadın işçi arkadaşları da bulunuyor idiyse, 
bunlar her halde ayaklanma içinde bir topluluk değildi. Çünkü; ayaklanma böyle 
olmaz. Sayın milletvekilleri, ayaklanma yapmaya kararlı kimseler, ayaklanmanın 
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taktiğini ve stratejisini de hazırlarla. Yürüyüş kolu nizamında ayaklanma yapılmaz, 
hele karşılarında zırhlı birlikler, askerî kuvvetler, toplum polisinin barikat kurduğu 
bilinirse, ayaklanmanın yolu hiç böyle olmaz. Ayaklanma, bu şartlar altında karşıdaki 
kuvvetleri aşacak bir strateji ve taktik takibeder; yoksa, kendilerinden her bakımdan 
üstün olduğu malûm ve zahir olan kuvvetlerin karşısına, pankartlarla, sopalarla 
çıkılmaz... 

Mesele şimdi, İstanbul’da cereyan eden olayların katiyen bir ayaklanma 
olmadığı hususundadır. Şimdi, verdiğimiz önergede belirttiğimiz bir ayrı faktör de 
var ki; bu da bir ayaklanma karşısında bulunmadığımızı pek açık olarak gösteriyor. 
İçişleri Bakanı ve Başbakan burada Kemal Türkler’e atfen, yani DİSK Genel 
Başkanına atfen birtakım beyanlar okudular. Bu beyanlarda askerle çarpışılacağı, 
fabrikaların dinamitleneceği ve saire yer almaktaydı. Gerek İçişleri Bakanı, gerekse 
Başbakan bu beyanları, bu kürsüden ifade ettikleri sırada İstanbul Savcılığı DİSK 
Genel Başkanını tevkif edilmek talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Yargıçlığına 
yollamış. Bu delilleri elbette ki yargıç önünde de savcı ibraz etti. İçişleri Bakanında 
bu deliller bulunacak, savcıda bulunmıyacak.. Olacak şey değil. Ne yapmış Sulh 
Ceza Hâkimi? Serbest bırakmış.. Tevkifine lüzum görmemiş.. Savcı, itirazen Asliye 
Ceza Mahkemesine gitmiş, o da tetkik etmiş, o da serbest bırakmış. Sonra Sıkı 
Yönetim Mahkemesi, serbest bırakılan kişiyi Sıkı Yönetim Komutanlığı yine göz 
altında tutarak Davutpaşa’ya yollamış. Şimdi arkadaşlar, burada... 

Kaldı ki, hemen bunun akabinde DİSK’in merkezinde ve şubelerinde aramalar 
yapılmış ve ne silâh ne patlayıcı madde bulunmuştur.. Bu da gösteriyor iki gerçekten 
bir ayaklanma hâdisesi söz konusu değildir. Çünkü, ayaklanmayı sayın hatiplerin 
burada belirttikleri gibi düzenliyen DİSK ve oma bağlı sendikal merkezler olsaydı, 
elbette ki ayaklanmanın cephanesini, silahını da depo ederler, strateji ve taktiklerini 
ona göre ayarlarlardı. Nitekim yine İçişleri Bakanının burada DİSK Genel Başkanına 
atfen okuduğu belge, maksadın 274 ve 275 sayılı kanunların protestosu olduğunu 
ifade ediyor, diyor ki: ‘Bu kanunlar geri alınana kadar direneceğiz.’ Demek ki, 
maksat bir ayaklanma değil, buradan bir belli sendikanın, sendikal hürriyetleri ve 
hakları kullanma zihniyetine uygun düşmediği kanısında bulunduğu bir kanunu 
protesto etmektir... 

Değerli milletvekilleri; 15 ve 16 Haziran günlerinde, Kocaeli ve İstanbul’da 
ayaklanma denebilecek bir olayın cereyan etmediğini, Le Monde Gazetesi gibi 
dünyaca tanınmış ciddî bir gazeteden de öğrenmek mümkündür. Le Monde 
Gazetesi yalnız Fransa’nın değil, dünyanın sayılı çok ciddî gazetelerinden biridir. 
Bu ciddiyetini yapan da, istihbaratının kuvvetli olması ve verdiği hükümlerde ciddî 
ve imkân nisbetinde objektif gayret etmesidir. Le Monde Gazetesi bu olaylara bir 
başyazı, bir de haber tahsis etmiştir. Her ikisinde de - zannediyorum başyazıyı 
Cumhuriyet Gazetesi tercüme etmiştir, dilimize çevirmiştir - her iki yazıda da 
bir ayaklanmanın söz konusu olmadığını, fakat Türkiye’de gittikçe ağırlaşan bir 
bunalımın mevcudolduğunu ve bu bunalıma çare olur diye sıkıyönetime gidildiğini 
ifade etmektedir. Esasen, sıkıyönetime bunun için gidildiğini bu kürsüden gerek 
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Başbakan, gerek İçişleri Bakanı ifade ettiler. Sayın milletvekilleri; İstanbul’da ve 
Kocaeli’nde ayaklanma bulunmadığına göre, Hükümetin almış olduğu sıkıyönetimi 
ilân kararı Anayasaya aykırıdır... 

Verdiğim önergede, Başbakanın demokratik Anayasa düzeni yolunu tıkadığı 
ifade edilmiş ve bunun bertaraf edilmesi istenmiştir, önerge bunun için verilmiştir. 
Yüce Meclisin, ayaklanma olduğu hususunda yanlış beyanlar karşısında bırakılması 
bir, bir de antidemokratik ve Anayasaya aykırı gidişin durdurulması iki, bunlar için 
ben soru önergesi vermişimdir. Gensoru önergeme iltifat eder de, önergenin gündeme 
alınması için oy kullanırsanız, zannederim önemli bir merhale aşılmış olacaktır.”28 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Sadi Koçaş (Konya) şu görüşleri 
dile getirdi: “...Hükümetin düşüncesine göre; 274 ve 275 sayılı kanunlar İstanbul 
olayları için birer bahanedir. Asıl sebep, Demokratik Devleti yıkmak ve vatanımızı 
parçalamak gibi nedenlere dayanmaktadır. Önerge sahibinin görüşlerine göre ise; bu 
ifadeler ve yaratılan olaylar birer düzmecedir, asıl sebep, iktidarın beş yıldan beri 
devam eden Anayasaya aykırı politikasının bir devamından başka bir şey değildir; 
daha doğrusu, aynı şekilde iktidara devam edebilmek için başvurulmuş yollardır, 
Başbakan ve İçişleri Bakanı, Yüce Meclisi ve kamu oyunu yanıltacak beyanlarda 
bulunmuşlardır. Her iki taraf da; yani gerek Hükümet, gerek önerge sahibi bir 
noktada birleşmişlerdir... 

Bizim de şahsan müşahade etmek şanssızlığına uğradığımız İstanbul’daki 
olayların vukuu bizzat Hükümet tarafından en açık şekilde de itiraf ve yapanlar en 
ağır ifadelerle suçlandıklarına göre, o anda Türkiye’de Devlet otoritesi ve Hükümetin 
varlığını iddia veya kabul etmek cidden güçtür. Olayları şahsan yaşadıktan 
bir gün sonra bilhassa bu Mecliste Hükümeti dinlerken bu konuda nasıl rahat 
konuşabildiklerine, şu anda karşımızda nasıl aynı rahatlığı duyduklarına ve daha 
da bulunmaya arzulu ve kararlı olduklarına gerçekten şaşmamak mümkün değildir. 
Sayın önerge sahibi, Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Başbakan tarafından bu kürsüden 
tekrar edilen ve DİSK Genel Başkanına ait olduğu iddia edilen sözlerin düzmece 
olduğunu ileri sürmekte ve iddiasını ispat edecek deliller vermektedir. Eğer bu böyle 
ise, bunun böyle olduğu kanaati Yüce Meclisinize hâkim olursa bu konuda uzun 
boylu görüşmeye lüzum olmadığı görüşündeyiz. Bir hükümet başkanı ve üyeleri 
yalan söylemez. Yalanla da iş yürütülemez. Yalanla her iş yürütülebilse bile - ki, biz 
bu görüşe de katılmıyoruz. - Devlet gemisi yürütülemez. Hele bir hükümet başkanı 
ve üyeleri bizim Devlet anlayışımıza göre asla bu türlü tertipler içinde bulunmazlar, 
bulunamazlar. Bu türlü tertiplerle yönetilmek istenen en güçlü devletlerin bile 
payidar olamadıklarını, bütün sayın üyelerimizin hayat süreleri içinde geçen yakın 
tarihin olayları içinde hepimiz gördük... 

Değerli arkadaşlarım, gerek Hükümet Başkanının, gerek İçişleri Bakanının 
suçlamaları açık ve kesindir. Deniyor ki; ‘Tertipçi ve tahrikçi, DİSK tir. Esasen aynı 
örgüt 1968 de, 6, 1969 da 6, 1970 te 10 fabrika işgal etmiştir. Bütün bu işgaller sol 

28  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 108 (22 Haziran 1970), 
s. 598-607.
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ideoloji temeline dayanan bir strateji ve taktiğe başvurularak, gayrimeşru metotlar 
uygulanarak yapılmıştır.’ O halde, 2,5 yıl zarfında gayrimeşru metotlar uygulanarak 
teşebbüs edilmiş 22 işgal olayı olacak, hem bu defa girişilecek hareketlerin fabrika 
tahribi, askerlerle çarpışma ve kanunları çiğneme mahiyetinde olacakları istihbar 
edilecek, hem de bu olaylar zamanında önlenemiyecek.. Böyle bir tutumun Hükümet 
olma, Devlet olma nitelikleri muvacehesinde başka türlü izahı mümkün müdür? 
Mümkün ise, Yüce Meclis huzurunda bizleri tenvir etmelerini rica ediyoruz. 

Yine Sayın Bakan buyuruyorlar ki; ‘15 Haziran günü Haymak Fabrikasında 
bir tabur komutanımıza ve erlerine taarruz edilmiştir. Taşlanmışlardır.. Silâhtarağa 
Elektrik Fabrikasının tahribine karar verilmiş, ama vaktinde alınan tedbirlerle bu 
tahrip önlenmiştir.’ Demek ki, zamanında tedbir alınınca hâdiseler önlenebiliyormuş. 
O halde olaylar önceden bilindiğine göre diğer fabrikalarda ve yerlerde neden 
gerekli tedbirler alınmamıştır? Diyelim ki, bütün istihbarata rağmen ve Sayın İçişleri 
Bakanının burada okudukları ve hareketin hedefini gösteren korkunç iddialara 
rağmen bu ölçüde bir harekete geçileceğine ihtimal verilmemiş ve 15 Haziranda 
baskına uğranılmıştır. Peki, 16 Haziranda vukubulan olaylar için ne diyeceğiz? 16 
Haziran olayları için Sayın Bakan, ‘Aldığımız istihbarata göre; bunlar cana, mala 
ve birtakım âmme tesislerine tecavüz etmek ve onları tahribetmek kararında idiler. 
Zaten Genel Başkanları da yıkacağız, tahribedeceğiz demişti.’ diyorlar. Ve şimdi 
biz haklı olarak soruyoruz; hem cana, mala ve birtakım âmme tesislerine tecavüz 
edileceğini bir gün evvelden biliyorsunuz, hem de bütün kötü örneklerine rağmen 
yine gerekli tedbirleri almadınız veya alamadınız, böyle Hükümet anlayışı olur mu? 
Cana bile kıyılacağını daha evvelden öğrenin, fakat bunların önleme tedbirlerini 
almıyan, ancak 3 vatandaşın ölümü ve birçok vatandaşın yaralanmasından sonra 
ciddî tedbir almak yoluna giden bir Hükümetin hiç mi suçu yoktu bu olaylarda? 
Böyle bir hükümet, vatandaşın güvenliğini koruma görevini yerine getirdiğini iddia 
edebilir mi? Ederlerse bu sözlerin samimiyetine ve ciddiyetine inanmak mümkün 
müdür?... 

Esasen gensoru önergesinin asıl sebebi de son olaylardan daha çok, yıllardan 
beri takibedilen tutarsız politika yüzünden memleketin bugün içine düşürüldüğü 
ve biraz evvel belirttiğimiz, bizzat Başbakanın ifadelerinde yerini bulan durumun 
sorumluluğudur... Evet, şimdi yine gensoru konusuna dönelim. Nedir sayın önerge 
sahibinin ileri sürdüğü, Başbakanın iktidara geldiği günden beri izlediği Anayasaya 
aykırı politika? itiraf edelim ki, beş yıl süren bu yanlış politika uygulamasının 
tamamını burada dile getirmek mümkün değildir. Hâdiseler öylesine çok ve her 
biri öylesine önemlidir ki, bunların hepsi hakkında bilgi vermeye kalkmak, Yüce 
Meclisi günlerce işgal etmek demektir. Hatırlıyabildiğimiz en önemli birkaç tanesine 
değinmekle yetineceğiz. Sayın Demirel Hükümeti işbaşına geldiği günden beri, 
hattâ kendilerini iktidara getiren 1965 seçimlerinin propagandalarına başladıkları 
günden beri, memlekette hâlâ devam eden, çok sakim ve çok vahîm sonuçlar 
yaratan bir politika izlemeye başlamışlardır. Her ne pahasına olursa olsun; ‘seçim 
kazanmak ve iktidara gelmek politikası’ diye özetliyebileceğimiz bu faaliyetlerinden 
bahsetmekten pek hoşlanmadıklarını, Sayın Başbakan her zaman olduğu gibi, son 
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sıkıyönetim görüşmelerinde de her halleriyle gösterdiler. Ama ne yapalım ki, bize 
göre 15 - 16 Haziranda İstanbul’da patlıyan silâhların nedeni, ölen ve yaralanan 
vatandaşların ıstıraplarının baş sebebi 5 yıldır uygulanan yanlış politikanın yarattığı 
şartlardır. İstanbul’da yaratılan hava ve gösterilen cüretin sebebi, elbette sadece iki 
kanun teklifi değildir. O hava, İstanbul’daki kanlı pazarlarda, Konya’da, Kayseri’de, 
Boyabat’ta, Manisa’da provası yapılan bir başka anarşinin, bu defa başka bir 
istikamette uygulanması sonucunda yaratılmıştır. Bu son olayın suçluları hakkında 
açılması istenen bir gensoru önergesi görüşülürken, bunlar izah edilmeden, asıl 
suçluların ve özellikle suçluluk derecelerinin tam olarak tesbiti mümkün değildir. 
1965 seçimlerinin propaganda faaliyetlerine Sayın Demirel, bir elinde bir avuç 
kızıl çamur, öbür elinde bir yeşil bayrak ile başladı. O gün, bugün bu huyundan 
vazgeçmemiştir. Çünkü, bu yolun seçim kazanmak için en kolay olduğunu görmüştür. 
Ama, bu tutumla memleketi, işte bugün içinde bulunduğumuz noktaya getirmiştir. 
Kim sosyal adaletten bahsetmiş ise, onun suratına bir avuç kızıl çamur fırlatmış, 
nerede imkân bulmuşsa, yeşil bayrak açarak, sâf, samimî ve temiz Müslüman 
vatandaşların inançlarını istismar etmiştir. 

Türkiye’de Atatürk’ün en büyük eserlerinden biri olarak 40 yıldan beri artırmak 
unutmuş olduğumuz mezhep kavgaları şu son 5 yılda yeniden alevlendirilmiştir. 
Nurcu’nun Süleymancıya, Süleymancının bilmem ne tarikatına, tamamının birden 
Türk Milletinin birliğine, bütünlüğüne kasteden faaliyetleri şu son 5 yılda gemi azıya 
almıştır. Aydın vatandaşın gözünde dindar vatandaşı mürteci, dindar vatandaşın 
gözünde aydın vatandaşı dinsiz gösteren hava da son 5 yılda, 15 sene evvelki haline 
döndürülmüş, hattâ o günkü derecesini fersah fersah geçmiştir. Bu yetmiyormuş gibi, 
imam - hatip okullarına Kur’an kursu düşmanlığı, Kur’an kurslarında da aydın din 
adamları alerjisi, yine bu son 5 yılda alabildiğine ve plânlı olarak geliştirilmiştir. Ve 
bu halin plâncılarına hiçbir kuvvet diş geçirememektedir. Milletin dinî inanışlarının 
gücünden başka yönlerde ve başka maksatlarla faydalanmak arzusu ve bu gayretin 
yurt dışından yabancı parasiyle yönetilmesi Türkiye’de mihraklar kurulması, hamiler 
sağlanması hep bu 5 yıl içerisinde başarılmıştır. 

Bundan 10 yıl evvel de Türk üniversitelerinde öğrenci hareketleri olurdu. 
Olurdu, ama hepsi Atatürkçülükte birleşirlerdi. Bugün Türk üniversitelerinde, 
hepsi de aynı derecede korkunç, hepsi de aynı derecede tehlikeli, aşırı sağ faşizmi 
de, aşırı sol kominizmi de temsil eden uçlar ve güçler vardır, iki tarafın da adedi 
azdır aslında. Büyük üniversiteli kütlesi milliyetçi, vatanperver, sosyal adaletçi, 
memleketin gerçeklerini ve geri kalmışlığının nedenlerini müdrik gerçek Atatürkçü 
devrimcilerdir. Ama, bütün olaylara bir avuç aşırı sağ fanatikleri ile, bir avuç Maocu, 
Kastrocu veya Leninci, Stalinci aşırı sol fanatikleri yön vermektedirler. Hepsi de 
alabildiğine silâhlı, hepsi de alabildiklerine dış kaynaklara sırtlarını dayamış, hepsi 
de gözlerini daldan budaktan esirgemiyen ‘fedai militanlar’ halinde binlerce kişilik 
üniversite camiasına, hattâ bütün topluma hükmetme azmi ve gayretindedirler. Ve 
Sayın Hükümet bunların bir kısmını zaman zaman himayesine almak, bir kısmının 
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zaman zaman karşısına çıkmak suretiyle konuyu kangren etmekten başka bir şey 
yapmamaktadır. Sayın Demirel iktidarının 5 yılda Türkiye’de yarattığı havanın bir 
yönü budur... 

Sayın milletvekilleri, zararın neresinden dönülürse kârdır. Yanlış olan, hatalarda 
ısrar etmektir. Hatalarda ısrar edildikçe daha büyük hatalardan kendimizi ve 
memleketimizi kurtaranlayız. Biz suçlu görüyoruz. Delillerimizin pek az bir kısmını 
verdik. Ama, suçluluğu kesin olarak tâyin etmek, beş yıllık tutumlarını ayrıntılariyle 
inceledikten sonra verilmesi gereken bir hukukî ve zor görevdir ki, onun mercii 
burası değildir. Bu önergeye bu yüzden beyaz oy vereceğiz. Bu suretle haklıyı, 
haksızı; suçluyu, suçsuzu yetkili mercilerin tâyinine yardım edeceğiz.”29

G.P. grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) şu görüşleri 
sundu: “...Biz, bilindiği gibi, bugünkü Hükümete güven oyu vermedik. Hükümeti 
yetersiz bulduğumuzu türlü vesilelerle arz ettik. Hükümetin iktisadi ve içtimai 
politikasını beğenmiyoruz. Asayişi, can ve mal güvenliğini sağlama bakımından 
Hükümet, hiçbir sebep ve suretle güven verici değildir. İstanbul’daki son olaylarda 
da Hükümetin bâzı tedbirsizlikleri olduğu söylenebilir. Kanımız odur ki, A. P. nin 
bugünkü Hükümetinin kaderi, basiretli bir Hükümetin hâdiselerin önünde gitmesi 
şeklinde değil, daima hâdiselerin arkasında kalmak şeklinde tezahür etmiştir. Ancak, 
önerge sahibinin iddiasının aksine olarak, İstanbul ve Kocaeli’deki olaylarda kışkırtıcı 
ve sorumlu olan DİSK adlı örgüt olduğunda da şüphe etmiyoruz. Daha doğrusu, 
bu örgütün masum üyeleri değil, aşırı solcu yöneticileridir. Bugünkü Hükümetin, 
haklı gerekçelerle, ciddî, seviyeli bir gensoru önergesiyle değişmesi kanımızca daha 
faydalı olacaktır. Ancak, bu değişiklik; son İstanbul olaylarında sorumlu ve suçlu 
durumda olan DİSK yöneticilerini savunmak amacını güden bir aşın sol partisinin 
önergesi ile, Hükümetin değişmesini mümkün görmüyoruz... 

Türkiye’yi Demirel Hükümetinden daha iyi bir Hükümete kavuşturmak ve süratle 
kavuşturmak şarttır. Bu, bir gerçektir. Fakat bu sonuca ulaşmayı en çok geciktirecek, 
en başarısız yol T.İ. P. in ve DİSK in peşine takılmaktır. Bu da aşikâr bir gerçektir. Bu 
vesile ile Yüce Meclise hürmetlerimi sunarak sözlerimi bitirmiş oluyorum.” 

A.P. grubu adına söz alan Nuri Eroğan (İstanbul) grubunun görüşlerini açıkladı: 
“...Önergede iki iddia mevcuttur. Birisi, 17. 6. 1970 tarihli toplantıda İstanbul 
ve Kocaeli’nde ilân edilmiş örfi idarenin tasvibi istenirken, Başvekil ve İçişleri 
Bakanı Yüce Meclisi ve kamu oyunu yanıltacak beyanlarda bulunmuşlardır. Diğeri, 
Başbakan Anayasa çizgisi gerisindedir. İktidara geldiği günden beri Anayasaya 
aykırı bir politika takibetmektedir. Birinci iddia sarihtir ve tüzüğün ‘istizah edilecek 
madde tasrih edilmek suretiyle’ diyen 157 nci maddesine uygundur. İkinci iddia; 
mücerrittir, umumi ve toplu bir suçlamadır. Tasrih edilmiş bir madde olmadığından 
tüzüğe de aykırıdır. 

29  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 108 (22 Haziran 1970), 
s. 607-614.
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Şimdi, birinci maddeyi ele alacağız. Örfi idarenin gerekçesi, 16. 6. 1970 tarihinde 
İstanbul ve Kocaeli’nde vukua gelen hâdiselerin yatıştırılmadı sırasında, Devlet 
kuvvetlerine karşı mukavemet ve âmme tesislerini tahrip şeklinde tezahür eden 
hareketler bir ayaklanma mahiyetindedir. Bu ise, Anayasanın 124 üncü maddesinin 
örfi idare ilânı için kabul ettiği dört halden birisidir. Hükümetçe bu gerekçenin 
yanında şu mütemmim bilgi verilmiştir: 274 ve 275 sayılı kanunların tadili vesile 
ittihaz edilmiş, birtakım tahrik ve tertiplerle 40 bin işçi sokağa dökülmüş, sopalı ve 
silâhlı bir saldırı halini alan bu gösteri, şehirde can ve mal emniyeti bırakmamıştır. 
Bu izahata göre, hâdise vahimdir, manzara korkunçtur. Devleti yıkma teşebbüsünde 
bir hatve daha atılmıştır... 

Sayın önerge sahibi lütfen kabul buyursunlar ki, Yüce Meclis ve kamu oyu Sayın 
Başbakan ve İçişleri Bakanı tarafından aldatılmış değil, masum Türk işçisi partilerinin 
yan kuruluşu olan DİSK tarafından aldatılmıştır, tahrik edilmiştir, işçiye söylenen 
nedir? Bu kanun tasarısı sizin bütün haklarınızı elinizden almakta, sizi aç ve elinde 
hiçbir dayanağı olmıyan bir duruma getirmektedir. Yüce Meclise soruyorum, gerçek 
bu mu? Tasarının, Mecliste grupu olan muhalefetin dahi kabul ettiği üzere, işçi ve 
sendikalar lehine olduğu bir tarafa, şu son beş senelik icraata bakınız. DİSK Genel 
Başkanının işçinin karşısında imiş gibi göstermeye çalıştığı iktidarın, beş senelik 
icraatını kısaca gözden geçirelim, işçi lehine yapılmış tasarrufları özetliyelim. 

1. Gelir Vergisi Kanununda yapılan bir değişiklikle işçi gelirlerinden iki çocuklu 
aile için 6 120 lira, üç çocuklu aile işin 6 840 lira, dört çocuklu aile için 7 560 lira, 
Ibeş çocuklu aile için 8 280 lira vergiden muaf tutulmuştur. 

2. 930 sayılı Kanunla fiilen işçi gelirlerinden 1 366 lirası tasarruf bonosundan 
istisna edilmiştir. Bu iki istisna Hazineye 900 milyon liralık bir yük tahmil etmiştir. 
Adalet Partisi iktidarı işçilerin menfaatine olan bu yükü seve seve taşımaktadır. 

3. 40 000 lira olan mesken kredisi, 1970 yılı başından itibaren 60 000 liraya 
çıkarılmıştır. 

4. İşçi çocuklarına tahsillerini ikmâl imkânını sağlıyan talebe bursu ihdas 
edilmiştir. 

5. işçi emekli maaşı % 50 den % 70 e çıkarılmıştır. 

6. İşçi emeklilik yaşı erkekler için 60 tan 55 e, kadınlar için 55 ten 50 ye 
indirilmiştir. 

7. Yaşı ne olursa olsun 25 çalışma yılını ikmal etmiş olan işçi istediği anda emekli 
olabilecektir. 

Bunlar bir anda akla gelebilen ve sosyal adaletin en güzel numuneleri 
sayılabilecek hizmetlerdir. Şimdi, söz konusu tasarının müzakeresi sırasında 
kürsüde konuşan önerge sahibi milletvekilinin partisinden soruyorum, bunlar mı 
Türk işçi hayatının elini kana bulamaya sevk eden, bunlar mı demokratik hayatın 
dibine dinamit koymayı icabettiren davranışlar? Hayır arkadaşlar, biz işçiye karşı 
olan bir iktidar değil, komünizme karşı olan bir iktidarız, Büyük Türk Milletinin asıl 
nefreninin icracısıyız... 
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Muhterem arkadaşlar, yapılan nedir? 274 sayılı Kanunun 7 yıllık uygulamasında 
görülen aksaklıkları bertaraf etmek, her türlü çelişmeyi, çekişmeyi, kavgayı ön 
safhaya getiren kanun boşluklarını doldurmak, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş 
bir seviyeyi bulan sendika enflâsyonunu önlemek, sendika ahlâkını tesis ve nihayet 
güçlü sendikacılık esprisini hâkim kılmak. Siyasi teşekküllerden sadece birisi bu 
tadil tasarısının karşısına çıkmıştır. Meselenin dikkati çeken noktası aynı siyasi 
teşekkülün 274 ve 275 sayılı kanunların kabulünde bütün Türkiye işçileri bayram 
yaparken bu kanunlara karşı çıkmış olmasıdır. Bu da gösteriyor ki, maksat işçi 
haklarını siyanet değil, kışkırtmak, mesele çıkartmak ve nihayet özledikleri idareye 
doğru bir adım daha atmaktır. Hayır arkadaşlar, onlara bu imkânı vermeyeceğiz. 
Onlar bilmelidirler ki, bu millet, Demirperde gerisine kolaylıkla itilebilen bir millet 
değildir. Bu millet, Tanrının alından öptüğü bir millettir, tarihin milletidir, Türk 
Milletidir. Bu kanunu, Büyük Atatürk’ün kurduğu Meclis kabul ediyor. O Meclis 
ki, zorbalık, kaba kuvvet ne kelime, fakr-ü zaruret içinde bulunduğu bir zamanda 
Düvel-i Muazzamaya boyun eğmemiş bir Meclistir. Hep beraber, ekilen bu anarşi ve 
bu fesat tohumlarının intacına müsaade etmiyecek, bu güzel vatanın semalarında ay 
yıldızlı bayrak yerine, orak çekiçli bayrağın dalgalanmasına fırsat vermiyeceğiz... 

Görüşümüz odur ki, hükümet etmek, esen hava karşısında saz gibi eğilmek 
şöyle dursun, aşırı fırtınalar karşısında bile granitten kayalar gibi direnebilmektir. 
Masum Türk işçisinin aldatılmasına, menfur maksatlara âlet edilmesine müsaade 
etmiyeceğiz. Bu memlekette kanunlar vardır ve kanunları hâkim kılmaya muktedir 
Devlet vardır. Sözlerimi burada bitirirken Adalet Partisi Grupu adına Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım.”30 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) söz 
aldı ve görüşlerini ifade etti: “...Mehmet Ali Aybar’ın vermiş olduğu önergemin 
muhteviyatının birbirini tutmıyan, gerçek payı olan bir fikir ve görüşten yoksun, 
sadece isnat ve ithamlarla dolu olduğunu delillerle ispatlamadan evvel, kendisinin 
mâsum olarak ortaya koymuş olduğu DİSK’in hüviyetini ve bu vesile ile DİSK’in 
anası olan TİP’in zihniyetini tarif edeceğim ve sonra DİSK’in nasıl ve kimin 
tarafından kurulduğunu ve İstanbul olaylarını nasıl tertiplediğini, deliller vermek 
suretiyle, izah edeceğim... 

Arkadaşlar, 12 Haziran’dan itibaren DİSK ve DİSK’e bağlı teşekküller hem 
Ankara’da, hem İstanbul’da çeşitli yerlerde toplantılar yapmışlardır. Bu tasarının 
kanunlaşmasını engellemek için bir direnme kararı almışlardır. Direnme kararı 
aldıklarını 13. 6. 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ilân etmişlerdir. Zannediyorum 
ki, Mehmet Ali Aybar bunu görmüştür. Merkezde yapılan toplantıda, Lâstik - İş 
Genelbaşkanı Rıza Kuas’ın bulunduğu DİSK’in ve T.İ. P. in yöneticilerinin iştirak 
ettiği bu toplantıda benim geçenlerde okuduğum karar alınmıştır ve bu kararın bâzı 
özeti yine 15 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesinde neşredilmiştir. Burada deniliyor 
ki, ‘Kütleler halinde toplanacağız, yürüyeceğiz, direneceğiz, vasıtalara bineceğiz, 

30  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 108 (22 Haziran 1970), 
s. 614-619.
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bilet almıyacağız, bu kanunsuz hareketlerimiz karşısında arkadaşlarımızdan bâzıları 
alınırsa, polis veya jandarma tarafından, ona da müdahale edeceğiz, yani zorla ihkakı 
hak yapacağız, fiilen polise, jandarmaya karşı geleceğiz’... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kendilerine her istikamette verilen parola 
Taksim’de buluşmaktır. Kartal istikametinde toparlanarak Suadiye’ye gelmek, 
Bağdat Caddesinde oturanları taşlamak, orada bir servet ve mülk düşmanlığını izhar 
etmek; - Çünkü orada öyle seslenmişlerdir ‘sizi çıkarıp biz geleceğiz’, demişlerdir - 
ve oradan Kadıköy’ü ve çarşısını tahribetmek ve vapurlara binerek karşıya gitmekti, 
Diğer bir kol, Üsküdar’a inerek araba ve diğer yolcu vapurlariyle karşıya geçmekti. 
Rumeli yakasında, Levent’in gerilerinde teşekkül etmiş olan topluluk da Şişli’den 
başlıyarak Taksim’e gelmek ve Şişli’den itibaren bulunan yerleri tahribetmekti. 
Silâhtarağa Elektrik Fabrikasına 15 Haziran akşamı da teşebbüs etmişlerdir ayrı 
bir grup olarak, ama fabrika asker ve zabıta tarafından muhafaza altına alınmıştır 
ve Fabrikaya girenler süratle çıkarılmak suretiyle tecavüzden masun tutulmuştur. 
Ertesi günü muhtelif istikamtten gelenlerin, tahrip ede ede gelenlerin bulunacağı 
yer Taksim’di. ‘Tahribedecekleri sonucunu nereden çıkarıyorsunuz’ diye bir soru 
mukadder olursa değerli arkadaşlarım, çünkü kendi mantıklarına göre bu kanunsuz 
bir harekettir, her kanunsuz hareketin bir cezai müeyyidesi vardır, o tatbik edilir 
mesele biter. O kanunu ihlâl etmekten mütevellit bir cezaya uğrıyacaktır, ama Türk 
zabıtasına mukavemet etmek, Türk zabıtasına ve Türk askerine tecavüz etmek ayrı bir 
fiil olarak çıkıyor. Mehmet Ali Aybar bunu bilir, çünkü Hukuk Fakültesinde öğretim 
üyeliği yaptı. Ama burada en küçük hukuk bilgisi ve hukuk mantığına sahibolmıyan 
bir insan masumiyeti içinde konuşma seviyesine düşmüşlerdir... 

Anayasaya aykırı, Anayasaya ters bir hareket olarak tavsif ediliyor. Demek ki, 
bir ayaklanmanın ne olduğunu dahi samimiyetle tariften çekinenlere inanan olur 
mu? İstanbul’da binlerce insan ayaklanıyor, Türk vatandaşının canına, malına, Türk 
zabıtasının canına kasdediliyor, tasaddi ediliyor, siz bu hareketi masum bir gösteri ve 
protesto olarak tarif ediyorsunuz. Bunda ayaklanma tam mânasiyle tecelli etmemiş 
mi? Ayaklanma, başka nasıl olur? Mala, mülke ve cana kasıtla, tecavüz, öldürme 
hâdiseleri cereyan eder, askeri dinlemez, zabıtayı dinlemez... Bu hareketleri başka 
türlü tavsif etmek mümkün mü? Bunun neresinde, Anayasayı çiğniyerek bir tasarruf 
yapıp, bir karar alma var? Ama ben sizin zihniyetinizi biliyorum; siz, her gün 
Anayasayı nasıl devirelim diye düşünen, onun taktiklerini kullanan bir zihniyetin 
sahibi olarak her gün işlediğiniz suçu, kolaylıkla başkasına izafe etmekte mahirsiniz... 

Türkiye’de beş senelik A. P. İktidarında hiçbir iktidara nasibolmıyan, sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik politikası uygulanmıştır. Ama bir arkadaşını, sosyal 
adalet tâbirini kullanana derhal ‘komünist’ denilmiştir gibi, büyük isnat ve iftirayı 
bize yakıştırmaya gayret ettiler. Gayet samimiyetle söylüyorum; sosyal güvenlik 
ve sosyal adalet ilkelerini en yaygın şekilde halk tabakalarına kadar götürmenin 
şerefini A. P. İktidarı taşımaktadır. Kimse bunun aksini söyliyemez. Her şeyimiz 
Anayasanın çerçevesi içindedir, kanunların sınırları içindedir. Her icraatımız 
meşrudur. Ne yazık ki, Anayasayı yapanlar değil, onlar Anayasanın karşısına çıkmış, 
Anayasayı savunmak ve uygulamak mecburiyetinde kalan biz olmuşuzdur. Bizim her 
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politikamız, her icraatımız Anayasaya dayalı, kanun hâkimiyeti prensibine dayalıdır, 
ama Mehmet Ali Aybar ve bağlı olduğu siyasi teşekkül ve onun yan teşekkülü, işte 
bizim savunduğumuz, hepimizin savunması lâzımgelen demokrasiyi ve hürriyeti 
sevenlerin birleşik savunması lâzımgelen demokratik Türk Devletini bugün mü, 
yarın mı devireceğiz politikasının içindedir. Siz, Anayasanın dışındasınız, siz, 
Anayasa çizgisinin ötesindesiniz...”

Gensoru üzerindeki görüşmeler bittiğine Başkan önergenin gündeme alınması 
hususunu oya arz etti, ancak önerge kabul edilmedi.31

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar’ın, bâzı Doğu illerimizde yürütülen 
komando harekâtının Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasanın 89. 
maddesi uyarında Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/7)

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) tarafından sunulan bâzı Doğu illerinde yürütülen 
komando harekâtının Anayasaya aykırı olduğu iddiasiyle, Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet 
Meclisi’nin 24 Temmuz 1970 Cuma günü toplanan 133 ncü birleşiminde okundu: 

“Bir süreden beri Diyarbakır, Bitlis, Van, Siirt, Muş ve Hakkâri ilerinde 
Anayasamızın temel hükümleri hiçe sayılarak yürütülen Komando Harekâtı hakkında, 
bugüne kadar Yüce Mecliste her hangi bir müzakere açılmamış ve yukarda adlarını 
saydığım Doğu illerimizin ilçe ve köylerinde cereyan eden, terviç ve tasvibine imkân 
olmıyan bu son derece vahîm olayların, sorumlu veya sorumluları tesbit ve teşhis 
edilmemiştir. Ortadoğu’daki durumun tehlikeli gelişmeleri karşısında, komando 
harekâtı diye adlandırılan bu olaylar, sadece bir Anayasa ve insan hakları sorunu 
olarak değil, millî menfaatlerimiz bakımından da Yüce Meclisçe mutlaka ele alınması 
gereken bir konudur. Komando harekâtı Silvan ve Bismil’de başlatılmıştır. Geçen 
4 Nisanın erken saatlerinde Silvan ilçe merkezi, motorlu araçları, helikopterler ve 
topçu keşif uçaklarının desteği ile harekete geçirilen jandarma ve komando birlikleri 
tarafından kuşatılmıştır, ilçe merkezinin hariçle irtibatı böylece kesildikten sonra, 
komando ve jandarma birlikleri ilçe merkezine girmişler, ev ev dolaşarak erkekleri 
toplamışlar üstlerini, eşyalarını ve evleri aramışlardır. Kimseye arama kararı 
gösterilmemiştir; kimse de bu terör havası içinde arama kararı olup olmadığını 
ya soramamış, soran olmuşsa da, cevap alamamıştır. Erkekler özel bir mahalde 
toplanmıştır. Kadınlar da karakola sevk edilmişlerdir. Sabahın erken saatlerinde 
neye uğradıklarını bilemiyen bu vatandaşlarımıza, kuşatma ve aramanın sürdüğü 
onyedi saat boyunca maddi ve mânevi işkence yapılmış, bu çilekeş vatandaşlarımız 
öz vatanlarında düşman muamelesi görmüşlerdir. Silvan’da cereyan eden olaylara 
benziyen olaylar, kısa zamanda adları yukarda sayılan illerimize bağlı ilçe ve köylerde 
cereyan etmeye başlamıştır. Doğulu vatandaşlarımız korku içinde yaşamaktadırlar; 
komando harekâtı bir terör havası yaratmıştır. Anayasamızın teminatı altında bulunan 
temel haklar pervasızca çiğnenmektedir. Kamu oyundan, mümkün olduğu kadar gizli 
tutulmaya çalışılan bu harekât hakkındaki yarım yamalak açıklamalardan, bunun 

31  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 108 (22 Haziran 1970), 
s. 619-624.
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ruhsatsız silâh aramak ve eşkiyalıkla mücadele için yapıldığı intibaı alınmaktadır. 
Ne var ki, ne ruhsatsız silâh bulundurma, ne de eşkiyalık olayları Doğu illerimize 
münhasır şeyler değildir. Bâzı illerimizde silâh imalâthaneleri bulunduğu hepimizin 
malûmudur. Hal böyle iken, kaçak silâh arama maksadiyle yapıldığı ileri sürülen 
askerî harekâtın, Doğu illerimize teksif edilmiş olması, bunun yanında başka 
nedenlerin de bulunduğu kanısını uyandırmaktadır. Kaldı ki, nedeni ne olursa olsun, 
başvurulan vasıtalar Anayasamıza aykırıdır. Silâh aramanın da, eşkiya takibetmenin 
de bir yolu yordamı, Anayasaya, insan haklarına uygun bir biçimi vardır. Doğu 
illerimizde yürütülen ve komando harekâtı diye adlandırılan işler, Anayasamızın 
demokratik ruhuna ve birçok maddesine açıkça aykırıdır. Helikopterlerle, keşif 
uçaklariyle, motorlu araçlarla geniş bir askerî harekâtı gerektiren bir durum yoktur. 
Doğu illerimizde. Bu çapta bir harekete ancak ayaklanma halinde girişilir. Doğunun 
her hangi bir ilinde ayaklanma olduğunu bilmiyoruz. Bize hâsıl olan kanaat o dur 
ki, şu sırada Doğulu vatandaşlarımıza gözdağı verilmek istenmektedir. Bu, millî 
menfaatlerimize ters düşen ve muhataralarla dolu bir poltiikadır. Doğu’da yaşıyan 
vatandaşlarımızla Batı’da yaşıyan vatandaşlarımız arasında bir fark yoktur. Hepimiz 
bu vatanın evlâtlarıyız. Birlik ve beraberliğimiz, vatandaşlık haklarımız bakımından, 
ayrı seçim yapılmaması, Doğulu vatandaşlarımızın ‘tam hisseli’ vatandaş sayılmaları 
ve öyle muamele görmeleriyle ancak tarsin edilebilir. Baskı ve terör metotları tarihe 
karışmaya mahkumdur. Baskı ve terör, vatandaşlık haklarında ayrı seçim, ‘kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak’ vatandaşların gönüllü birlik ve beraberliğini değil, infirat 
ve düşmanlığa yol açar. Doğu illerimizde uygulanan komando harekâtı ile, millî 
menfaatlerimize yüzde yüz ters düsen bir politika izlendiğini kuşku ile müşahade 
etmekteyiz. Bütün bunlardan dolayı, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden 
birinci derecede sorumlu olan Başbakan Demirel hakkında, Anayasamızın 89 ncu 
maddesi uyarınca gensoru açılmasını saygılarımla dilerim.” 

Gensoru açılmasına mütedair olan önerge hakkında görüşmelerin bir sonraki 
birleşimde tartışılacağı ilan edildi.32 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar’ın, bâzı Doğu illerinde yürütülen 
komando harekâtının Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 27 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 134 ncü birleşiminde görüşüldü. 
Önerge yeniden okunduktan sonra önerge sahibi olan Mehmet Ali Aybar’a (İstanbul) 
söz verildi: 

“...Olay, ne taraftan bakılırsa bakılsın, Anayasamıza, kanunlarımıza ters 
düşmektedir. Komando harekâtı, yahut ‘toplu köy araması’ denilen olay, genellikle 
şöyle cereyan ediyor: Sabahın erken saatlerinde bir köy yahut da bir ilçe merkezi 
kuşatılıyor, komandolar evlere giriyor, erkekleri köy meydanında ayrı bir grup 
halinde, kadınları ayrı bir grup halinde topluyorlar. Evleri arıyorlar. Sonra, silâh 
bulamazlarsa köy meydanında topladıkları erkeklerden, sakladıkları silâhları 

32  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 133 (24 Temmuz 1970), 
s. 632-633.
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çıkarmalarını istiyorlar. ‘Bizde silah yok’ cevabını alırlarsa erkekleri çırılçıplak 
soyup falakaya çekiyorlar, sopa ile dövüyorlar, dipçikle en nazik yerlerine vuruyorlar. 
Hattâ, bâzı köylerde yalnız erkekleri soymakla yetinmeyip kadınları soydukları da 
ifade ediliyor... 

Şimdi kıymetli vakitlerinizi almamak için evvelâ Milliyet Gazetesinde intişar 
eden ve 12 Temmuzla 18 Temmuz arasında yayınlanmış bulunan bir röportajı sayın 
milletvekillerinin okumalarını rica ederim. Burada, hangi köylerde bu mezalimin 
yapıldığı ifade edilmektedir. Kaldı ki, biraz evvel bahsettiğim ve Devrimci Doğu 
Kültür Ocağı mensubu gençler tarafından Cumhurbaşkanına takdim edilmek üzere 
hazırlanan ve bir örneği de Parlömanterlere gönderilmiş bulunan raporda, köyler teker 
teker sayılmaktadır. Ben size isimlerimi vereyim; madem isteniliyor, isim zikredelim: 
Diyarbakır, Silvan ilçesine yapılan baskın ve olaylar. Silvan ilçe merkezi, Jandarma 
İkinci Kumandanlığına bağlı 6 helikopter, iki motorlu araç, donatılmış 4 000 e yakın 
jandarma ve komando, ayrıca topçu keşif uçaklarının desteğiyle kuşatılmıştır. Hiçbir 
arama yetkisi olmadan, kimseye hiçbir şey sorulmadan sabah saat 04.00 ten akşam 
19.00 a kadar tam 17 saat ilçedeki evler ve dükkânlar didik didik edilerek aranmış ve 
halk da üç özel kampta tutularak işkence edilmiştir... Silvan’ın Feridun mahallesinde 
- isim istiyorlardı - Molla Mehi ve amcası dövülmüş, Savcılığa başvuran Molla Mehi 
savcı tarafından kovulmuş, jandarma ve polisler tarafından nezarete atılarak sabaha 
dek işkence edilmiştir. Bu vatandaş, tüm bunlara rağmen bir daha, korkusundan 
şikâyet edememiştir. 

Silvanlı bir vatandaş olan Abdülkerim Ceyhan olayı şöyle anlatmaktadır: ‘8. 4. 
1970 tarihinde saat 04,00 sıralarında 4 000 e yakın asker, 200 motorlu araç, 6 helikopter 
ve keşif uçaklariyle Silvan’ı sardılar. Halkı, hiçbir şey sormadan evlerinden döverek 
çıkarıp şehrin üç ayrı bölgesinde kamplara aldılar. Üç saatlik işkenceden sonra 
memur ve talebeleri bıraktılar. Geri kalan, kadınlı erkekli vatandaşlara saat 19,00 a 
kadar insanlık dışı işkenceler yapıldı. Ben, Nusret Bilgi, Mahmut Okutucu adındaki 
vatandaşlarla Kaymakamlığa çıkarak bu yapılanların yasa dışı olduğunu söyleyince, 
Kaymakam, ‘Defolun karşımdan, sizin gibi namussuz bir millet kanundan anlamaz, 
gidin istediğiniz yere şikâyet edin’ dedi ve beni nezarete aldılar’. 

Şimdi bir, iki de köy adı açıklıyayım istediğine göre... Bismil ilçesine bağlı köylere 
yapılan baskın ve işkence usulleri; merkeze bağlı Şekibo köyümden Şehmuz Esen 
ve oğlu, dayısı Raşit ve oğlu, amcası Mehmet ve oğlu karşılıklı çırılçıplak soyularak 
karıları ve gelinlerine teşhir edilmiş ve falakaya yatırılmışlarıdır. Bu muameleye 
dayanamıyan Reşit adındaki vatandaş, boynuna ip takarak intihara teşebbüs etmiş, 
yarı ölü olarak kurtarılmıştır. Köpekli köyünden Yusuf adlı vatandaş, iki çocuğu ve 
köy muhtarı yukarda belirtilen işkencelere tabi tutulmuş, hattâ köy muhtarı üç sefer 
çırılçıplak soyularak kamçılanmıştır...

Değerli milletvekilleri, söylediğim raporda köylerin adı verilmek ve işkenceye 
tabi tutulan vatandaşların adı verilmek suretiyle olaylar doğrulanmaktadır. Bu 
olayların Anayasamızın ruhuyla, Anayasamızın 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı 
maddeleriyle asla bağdaşmadığı, vatandaşlık hukukunu teyit ve teminat altına 
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alan 54 üncü maddesine ters düştüğü, ceza hukukumuzun birçok maddeleriyle ters 
düştüğünde şek-i şüphe yoktur. Şimdi, bu olayların kanun dışı olaylar olduğu hususu 
şüphesizdir ve bunun sorumluluğu da doğrudan doğruya Başbakana racidir... 

Sayın milletvekilleri, bu harekâtın açıklanan hedefi; ruhsatsız silâh aramak ve 
kanun kaçaklarını yakalamaktır, eşkiya takibetmektir. Yalnız, hedefin gerçekten 
bu olmadığı, hiç değilse bunun yanında başka hedeflerin de bulunduğu hâdiselere 
objektif bir gözle bakınca ortaya çıkıyor. Filhakika takdir buyurursunuz ki, Türkçe’de 
ruhsatsız silâh taşıyanlar yalnız Doğuda yaşamıyor. Türkiye’nin her tarafında 
ruhsatsız silâh taşıyanlar var. Hattâ Türkiye’nin bâzı bölgelerinde ruhsatsız silâh 
taşımak değil, silâh imal edildiği de hepimizin malûmu. Böyle biv harekâtı oralarda 
değil de, münhasıran Doğu illerinde, Diyarbakır’da, Siirt’te, Van’da, Hakkâri’de, 
Mardin’de, Muş’ta yürütmenin ruhsatsız silâh bulma ve kanun kaçaklarını yakalama 
amacından başka bir amacı da olduğu anlaşılıyor. Olayların tarzı cereyanı ve olaylar 
sırasında; gene söyledim gazetelerde yayınlanan röportajlara ve zikrettiğim raporlara 
dayanarak ifade ediyorum, bir de bana gelen mektuplara dayanarak ifade ediyorum; 
Doğulu vatandaşlarımıza ana dillerinden ötürü ve doğulu olmalarından ötürü de 
ayrıca eza edilmiş, ayrıca bunlara hakaret olunmuştur. Meselâ, komandoların Doğulu 
vatandaşlarımıza işkence yapıp döverlerken, ‘Kuyruklu Kürt, Barzani’nin köpeği, 
defol git’ dedikleri ifade olunmaktadır... 

Sayın milletvekilleri, arz ettiğim olaylar gerçekten cereyan etmiştir ve 
gerçekten cereyan etmektedir... deve kuşu misali, başımızı kuma sokmakla hiçbir 
meseleyi halledemeyiz. Olaylara eğilmek ve gerçeği kabul ederek çözüm aramak 
mecburiyetindeyiz. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet kurulduğundan beri Doğu ve 
Güney - Doğu illerimizde yaşıyan vatandaşlarımız, hiıçbir zaman tam hisseli bir 
vatandaş muamelesi görmemişlerdir. Vatandaşlarımıza, anadilleri kürtçe olduğu, 
için ayrı seçim yapılmaktadır. Vatandaşlarımız ikinci, üçüncü sınıf vatandaş 
muamelesi görmektedir ve bu durumu yalnız bu Hükümet değil, bundan önceki 
hükümetler de Doğu ve Güney - Doğuda bir terör ve baskı rejimi yaratmak suretiyle 
bertaraf edebileceklerini sanmışlardır. Çağımızda terörle, baskıyla hiçbir problem 
halledilmez... 

Sayın milletvekilleri; bugün Türkiye Orta - Doğuda her an patlamaya müheyya 
olan bir bölgede yaşıyor. Türkiye’de iç badireler çıkarılmakta birtakım emperyalist 
kuvvetlerin menfaati bulunabilir. Politikayı yürütmekle sorumlu olan Hükümet ve 
Başbakanın bu noktayı gözden kaçırmaması lâzımdır... Doğu ve Güney - Doğu 
illerinde yaşıyan vatandaşlarımızı, Anayasanın kendilerine tanıdığı haklara tam 
sahip çıkmaları için donatmak, herkesten önce bu Yüce Meclisin ve bu Yüce Meclis 
tarafından seçilmiş olan Hükümet ve Başkanının ödevidir. Bu ödevi hatırlatmak 
da ve bu ödevin yerine getirilmesini sağlamak da bizlerin ödevidir. Halbuki, bâzı 
konularda, bâzı politik konularda kararlar, Hükümetin dışında alınır, alınmaktadır. 
Görülmiyen kuvvetler, Hükümeti - deminden benî manzarasını çizdiğim - terör 
politikasına doğru itelemektedirler... Biraz evvel ismini verdiğim gazeteler yaptıkları 
röportajlar sonunda, komando harekâtından Doğunun büyük toprak ağalarının 
memnun olduklarını dile getiriyorlar. Zira, toprak ağalarının ellerindeki silâhlara 
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ilişilmemekte, toprak ağalarının beslediği eşkiyaya ilişilmemektedir. Buna mukabil, 
fukara köylünün Doğuda yaşama vasıtası olan silâhları ellerinden alınmaktadır. 
Kaldı ki, 8 aylık bir arama - taramadan sonra ele geçirilen silâh miktarı hakikaten 
gülünçtür. 1 590 yani ateşli silâh ele geçirilmiş, 185 aded de şiş, kama kabilinden 
kesici silâh ele geçirilmiştir. Bunun yanında da 4 965 kişi kanun kaçağı olarak 
yakalanmıştır. Ama bunun karşılığında acaba bu terör hareketiyle Güney - Doğu ve 
Doğu illerimizde saçılmış olan nifak tohumlarınm ağırlığının nice olduğu, Başbakan 
tarafından hesabedilmiş midir?... 

Değerli milletvekilleri; Tutulan yol, yol değildik. Hikmeti hükümet hikmeti 
Devlet politikası tarihe karışmalıdır. Oysa Türkiye’de hâlâ ve hâlâ, ‘Polis devleti’ 
hüküm sürmektedir. Çünkü, gayrimesul olarak rapor tanzim eden makamlar 
mevcuttur. Bu raporlar, azbuçuk dünya ahvalini bilenler tarafından ellerinin tersi ile 
kâğıt sepetine atılması lâzımgelirken, itibar ve iltifat görmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 1957 yılında bir Kürtçülük dâvası açıldı. Bu kürtçülük 
dâvası görülürken, dosyada Millî Emniyetin gizli bir de raporu çıktı. Hükümete 
hitaben yazılan bu raporda Millî Emniyet, Amerika ile ilişkilerimiz bakımından 
tam şu sırada bir kürtçülük ve komünistlik işinin çıkarılmasında yarar olacağını 
öğütlüyordu. Bu Millî Emniyet raporu, bilâhara basında da yayınlandı. O raporu 
uygulıyan, tezgâhlıyan iktidar Anayasayı çiğnemekten devrildi; yerine bambaşka bir 
ruhta Anayasa yapıldı. Ama ne çare ki, ‘Polis iktidarı’ nâmer’i, görülmiyen iktidarı 
hâlâ devam etmektedir ve gayrimer’i iktidar devam ettiği sürece, bu Anayasanın 
gerçek anlamda uygulanması mümkün olmıyacaktır... 

Sayın milletvekilleri, söylüyorum; Doğuda ve Güney - Doğu illerinde komando 
harekâtı ve toplu köy araması adı ile yürütülen harekât Anayasamızın 12 nci 
maddesine, Anayasamızın vatandaşlık hakkını teminat altına alan 54 üncü maddesine, 
Anayasamızın mesken masuniyetini ve kişi masuniyetini ifade eden 13 üncü ve 14 üncü 
maddelerine kesinlikle aykırıdır, üstelik de Türkiye’deki vatandaşlık hukukunu ırk, 
dil, dün, mezhep farkı gözetmeksizin mütalâa etmiş olan 54 ncü maddesinin ilham 
ettiği politikaya da ters düşmektedir. Bütün bunlardan dolayı Başbakan hakkında 
gensoru açılmasına dair verdiğim önergeye iltifat edilmesinin dilerim.”33 

C.H.P: grubu adına söz alan Melih Kemal Küçüktepepınar (Adana) grubunun 
görüşlerini belirtmek üzere kürsüye geldi: “...Önergenin muhtevasını yüksek 
huzurlarınızı fazlaca işgal etmiş olmamak için kısaca iki noktada toplamak 
mümkündür. Bunlardan bir tanesi; doğrudan doğruya yurdumuzun iç emniyet ve 
asayişini ilgilendiren iddialar ve sözlerdir. İkincisi daha da önemli: Yurdumuzun millî 
güvenliği, hattâ bir parçasının bağımsızlığı ile ilgili iddialardan ibarettir. İç emniyet 
ve asayişle ilgili kısmında sayın önerge sahibi; komando hareketinin cereyan ettiği 
bölgelerde Doğulu vatandaşlarımıza maddi ve mânevi işkence yapılmakta olduğunu 
ve aynı zamanda bir terör havası yaratılmak suretiyle o bölgedeki vatandaşlarımızın 
korku içinde, baskı altında yaşamakta olduklarını ifade ediyor... 

33  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 134 (27 Temmuz 1970), 
s. 662-670.
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Ancak, C. H. P. olarak şunu itiraf etmeye mecburuz ki, bugüne kadar bu 
serd edilen iddialar hakkında kesin ve ciddî bir malûmata sahip değiliz. Gazete 
röportajlarına istinaden veya bir sorumsuz gençlik teşekkülü tarafından hazırlanmış 
bir rapora istinaden bu Anayasa dışı, bu hukuk dışı, gerçekten müsebbiplerini en ağır 
cezalara ve sorumluluklara sokacak bir. fiil ve hareketlere bir değer vermek ve bir 
neticeye varmak mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, Gerçekçi olmak icabeder. Eğer memleketimizin bir 
bölgesinde kanun dışı, Anayasa dışı, emniyet ve asayişi ihlâl eden hukuk dışı bir 
huzursuzluk var ise, o huzursuzluğu telâfi etmek o anda görev başında bulunan 
Devlet yöneticilerinin en tabiî görevidir. Bir taraftan Doğu bölgesinde asayişsizlik 
olduğu zaman vatandaşın can ve mal emniyeti bertaraf edildiği zaman, ızrar 
edildiği zaman eğer görevli siyasi iktidar, onun Hükümeti ve dolayısiyle Devlet 
o bölgedeki vatandaşlarımızın imdadına yetişmezse, kanun hâkimiyetini, Devlet 
hâkimiyetini ikame etmezse o zaman Türkiye’de huzur ve sükûnun olmasına 
imkân yoktur. Türkiye’nin süratle bir anarşik ortama girmesi mukadderdir. Ama 
iktidarın demokratik hukuk Devleti nizamı içinde cereyan eden hukuk dışı, Anayasa 
dışı hâdiseleri takibederken fariğ olamıyacağı, katiyen sırtını çeviremiyeceği bir 
hususu belirtmekte fayda vardır. O da; her halükârda hukuk, kanun ve Anayasa 
hudutları içinde kalmak suretiyle vatandaşların mal, can emniyetini teinin etmek 
ve selbedilmiş olan emniyet ve asayişi iade etmektir. Yoksa önerge sahibinin gerek 
önergesinde ve gerek izahatında söylediği gibi; bir taraftan hukuk Devleti iddiasını 
ortaya atacaksınız, hem de demokratik hukuk Devleti rejimini tatbik edeceksiniz, bir 
taraftan eğer önerge sahibinin söyledikleri doğru ise, bunları hukuk ve Anayasa dışı 
tedbirlerle önliyeeeksiniz.. Bu mümkün değildir... 

Bu bakımdan, biz şu meselede malûmat sahibi olmadığımızı söylemekle iktidarı 
da muaheze etmek durumunda kalıyoruz ve zaten açık delillerle kesin malûmat 
sahibi olmadığımız için C. H. P. olarak bu önerge hakkında bir grup kararı almadan 
huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Hükümetin vereceği izahata göre arkadaşlarımız 
oylarını serbestçe kullanacaklardır. Ancak Önerge sahibinin, arz ettiğim gibi, 
önergesinden ve gerekse verdiği izahattan birtakım ciddî meselelerin, emniyet 
ve asayişi, vatandaşın konut dokunulmazlığım, kişi dokunulmazlığını ihlâl eden 
birtakım Anayasa ve hukuk dışı eylemlerin ve tasarrufların bulunabileceğine dair 
bizde bir şüphe hâsıl olmuştur. Onun için talebimiz şudur; Hükümet, isterse gizli, 
isterse açık bir toplantıda Yüce Meclise Doğu’da cereyan eden hâdiseler hakkında 
geniş, teferruatlı malûmat vermelidir... 

O halde, C. H. P. olarak, biz bu sosyal ve siyasal bunalımların nedenini 
Anayasanın bir türlü yerine getirilemiyen sosyal ve ekonomik ıslahat tedbirlerinin 
biran önce alınmamasında buluyoruz. Bu müzakerelerin daha salim bir sonuca 
varması için, konuşmamın başında arz ettiğim gibi, Hükümetin gizli veya açık bir 
toplantıda Yüce Meclise teferruata izahat vermesini temenni eder, Yüce Meclisi 
saygiyle selâmlarım.”34 

34  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 134 (27 Temmuz 1970), 
s. 670-673.
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Güven Partisi grubu adına Turhan Feyzioğlu (Kayseri) söz aldı: “...Güven Partisi 
Grupu, Hükümetin Doğu - Anadolu’da takibettiği politikanın, genellikle gelişmeye 
muhtaç bölgelerin kalkınması için takibettiği politikanın da yeterli olduğu inancında 
değildir; hattâ bu politikada birçok hatalar bulunduğunu bilmektedir ve bu kürsüde 
birçok vesilelerle Hükümetin politikasındaki bu hataları dile getirmiştir... 

Güven Partisi Doğunun dertlerini çözmek, ıstıraplarını gidermek gerektiği 
inancındadır. Biraz önce müzakeresine başlanan önergenin ardında yatan zihniyet 
ise, bu dertleri sömürerek Doğunun başına felâketler getirecek bir zihniyettir. 
T.İ.P. li milletvekilinin asıl maksatları, bu önerge vesilesiyle milletimizi bölüp 
parçalamayı ve iç kavgaları körüklemeyi hedef tutan propagandacı kışkırtmaları bu 
kürsüye bir defa daha getirmektir. Değerli arkadaşlarım, bir gerçeği kafamıza iyice 
nakledelim: Aşırı sol Doğunun da dostu olmaz, Batının da dostu olmaz. Aşırı sol 
millet bütünlüğünün düşmanıdır; aşın sol huzurun düşmanıdır; aşırı sol her yerde 
ve her bölgede memleketin hangi köşesi olursa olsun bir gerginlik emaresi varsa 
bu gerginliği biraz daha artırma çabasındadır. Bir yerde bir istismar imkânı varsa, 
bu istismarın peşindedir. İç kavgaları körükliyerek aradığı rejimi, baskı ve zulüm 
düzenini kısa yoldan getirmenin tertipleri ve hesapları içindedir. Onun için her 
çatışma, her gerginlik sadece asıl hedeflerine varmak için kullanılacak ve istismar 
edilecek bir vasıtadan ibarettir. Bunun kitaplar dolusu, makaleler dolusu edebiyatını 
yapmışlardır; nasıl istismar edileceğini, ne şekilde istismar etmek gerektiğini 
söylemişlerdir. Kendi ideolojilerine uysun veya uymasın, her iç gerginliğin, 
kendi terminolojilerinde iç tenakuzun istismarı suretiyle hedefe varılabileceğini 
durmadan izah eder ve öğretir dururlar. Aşırı solun bu alanda beklediği şey de budur, 
uğraşması da bundan ibarettir. Buna çok iyi teşhis koymak icabeder. Doğunun 
gerçek meselelerini; iktisadi, kültürel, sosyal kalkınma dâvalarını, ihmal edilmiş 
Doğunun süratle yükselmesi ve ilerlemesi için alınması gerekli olan nasıl tedbirleri 
devamlı olarak bu Meclise getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Yalnız, millet 
bütünlüğünü parçalayıcı kışkırtmaların hiçbir zaman yanında olmadık, bu çeşit 
kışkırtmaların yanında olmıyacağız. Aşırı solun maksadına dolaylı şekilde de olsa 
yardımcı olmamak, aşırı solun kışkırtmalarına bir yeni zemin daha hazırlamamak 
için grupumuz bu önergeye katılmamak kararı vermiştir. Bu vesileyle her türlü 
kanunsuz, şefkatsiz mübalâğalı davranışları önlemenin de Hükümet için hayati 
derecede önemli bir görev olduğunu hatırlatmayı vazife sayıyor ve Yüce Meclisi 
saygiyle selâmlıyorum.”35 

A.P. grubu adına söz alan Ömer Faruk Saraç (Elazığ) şu görüşleri sundu: “...Şimdi 
burada meselenin esası, icranın kendisine verilen görevin ifasında kanunların yetki 
hududunu aşıp aşmadığını incelemek ve tesbit etmekten ibarettir. İdarenin her türlü 
hizmet ifasında ilgili memurların kendine düşen hizmetlerde kanun çerçevesinde hareket 
etmeleri de tabiî bir icabıdır. Bu görevleri ifa sırasında kanunlara aykırı hareketleri 
halinde sorumluluk altına girmeleri gene kanunlarımızın âmir hükmü icabıdır... 

35  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 134 (27 Temmuz 1970), 
s. 673-675.
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Toplum hayatımızı, ekonomik ve sosyal bünyemizi, dolayısiyle vatandaşlarımızın 
her birinin hak ve menfaatlerini zedeliyen ve tehlikeye sokan anarşi hareketlerini 
elbirliği ile önlemek suretiyle huzursuzluğu gidermek şüphesiz müşterek 
vazifemizdir. Sokaklara dökülen her türlü kanun dışı ve zora dayanan hareketlerin 
aslında kimseye faydası yoktur ve olamaz. Vatandaşlar arasında coğrafî bir sebepten, 
Batılı ve Doğulu tefrikini yapmak elbette millî birlik ve huzurumuzu zedelemektedir. 
Şimdi burada asayiş ve zabıta kuvvetlerinin vazife ifası sırasında ona karşı çıkan 
kanun dışı ve zorba hareketlerini hiç kimsenin tasvibedeceğine ihtimal vermiyoruz. 
Ama birtakım üstü kapalı hareket ve ard düşüncelerle bu hareketlerin teşvikçiliğini 
yapmak, demokratik hukuk devleti, millî güvenlik ve bağımsızlığımızın azimkar 
bekçisi olan köylüsü, işçisi, esnafı, başka bir ifade ile, topyekûn milliyetçi Aziz Türk 
halkının çok kahir ekseriyetinin asla bu hareketler gözünden kaçmamaktadır... 

Elbette biz A. P. Grupu ve iktidarı olarak, memleketimizin her köşesine ve üzüntü 
ile belirtelim ki, geri kalmış bir ülke olan Türkiyemizin çok geri kalmış ve ihmal 
edilmiş bir köşesi olan Doğu Bölgesine geçmiş zamanlara nazaran Hükümetimizin 
plân ve programlarında tesbit eylediği veçhile, bölgeler arası ekonomik ve sosyal 
dengesizliği samimâne giderebilmek arzusu ile lâyık olduğu derecede ehemmiyet 
verme ve hizmet götürme kararındayız. Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin asayiş 
durumunun ancak bu normal ekonomik, sosyal ve kültürel tedbirlerle, arzulanan 
hedefe ulaşabileceğine inanmaktayız... 

Yüce Meclisin çok sayın üyeleri, gensoru dolayısiyle Yüksek Huzurunuzda 
Hükümet gerekli açıklamaları yapacaktır. A. P. Grupu olarak tekrar açıkça ifade edelim 
ki, her türlü hukuk ve kanun dışı hareketin asla tasvipcisi olamayız. Gensorunun 
taallûk ettiği hususlara ait Hükümet gerekli incelemeleri ve tesbiti yapmaktadır. Yüce 
Heyetinizin Anayasa ve kanunlarımızın vatandaşlara bahşettiği mal ve can emniyeti, 
seyahat hürriyeti, korkusuz yaşama; hulâsa, mânevi ve maddi mânada haysiyetli bir 
vatandaş sıfatı ile yaşayabilme haklarının gerektirdiği millî birlik ruhu ve huzuru 
içerisinde rahat yaşanabilen bir memleketi elbette arzulamak ve yaşatmak kararı 
içinde bulunduğunuzdan asla şüphe edemem. Aynı karar ve sorumluluk duygusu 
içinde bulunan ve bu yolda binbir zorluğa rağmen çalışan Hükümetin de, mevcut 
şartlar muvacehesinde sorumluluğunu gerektirecek kâfi delil bulunmamaktadır. 
Mehmet Ali Aybar’ın kaynağı belli olmıyan, sol cebinden çıkarıp, mukaddes 
kürsüye kadar getirip, burada bir değer imiş gibi ortaya koyduğu mektuplar, bir 
iktidarı, bir Hükümeti düşürmek için kâfi deliller değildir, arkadaşlar.. Bu Hükümet 
A. P. Hükümeti olur, C. H. P. Hükümeti olur, G. P. Hükümeti olur. Her halde T.İ.P. 
Hükümeti olmaz; ama bir Hükümetin düşmesinin, bir Hükümet Bütçesinin üç ay geç 
kalmasının bu aziz millete, kalkınmaya mecbur ve mahkûm bulunan bu millete nelere 
mal olduğunu yüksek takdirlerinize arz ederim. Bu itibarla, bahis konusu delillerin 
takdirini Yüce Heyetinizin şu beliren, şu şahlanan müşterek vicdanına, takdirine arz 
eder, A. P. Grupu adına Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım.”36 

36  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 134 (27 Temmuz 1970), 
s. 675-678.
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İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (C. S. Muğla Üyesi) gensoru hakkında söz 
aldı: “...İcraatımızı Anayasamızın ve kanunlarımızın hükümlerine uygun istikamette 
huzur sağlamak için kullanmışız. Vatandaşlarımızın malını, canını himaye etmişiz. 
Vatandaşlarımızı kanun kaçaklarının, canilerin tasallutundan kurtarmanın gayreti 
içine girmişiz. Eşit olarak, âdil olarak, şefkatle, sevgi ile kanunlarımızı tatbik 
etmişiz, huzur getirmişiz. Dün asayişsizlikten şikâyet edilen bölgelerde memnuniyet 
atmosferi hâkim olmuş. Biz bunları yapmışız muhterem arkadaşlarım. Şimdi 
Mehmet Ali Aybar buraya geliyor diyor ki, ‘niçin bunları yaptınız, niçin kanunları 
tatbik ettiniz, niçin vatandaşın huzur ve sükûnunu sağladınız?’ Yıllarca adaletin 
elinden kaçan ve vatandaşlarımızın hergün huzur ve emniyetini tehdideden kanun 
kaçaklarının, canilerin, eşkiyaların müdafaasını yaptı bu kürsüden... 

Doğu ve Batı hudutları içinde millî bir bütünüz. Doğu bölgesindeki 
vatandaşlarımız millî hayatımızın ve bütünlüğümüzün aziz ve muhterem bir 
parçasıdır, bizi birbirimizden ayırmak, bölmek mümkün değildir. Mazide böyle 
yaşadık, halde böyle yaşıyoruz, gelecekte de böyle yaşayacağız. Bizi bölmek istiyen 
arzular ve heveslerin sahipleri, heveslerini kursaklarının dışına çıkaramıyacaklardır, 
muvaffak olamıyacaklardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, zabıta görevini başarılı ve süratli yapabilmek 
için eğitilmiş jandarma birliklerimize komando adı vererek, gönülleri kanuna 
saygı ile, vatandaşa sevgi ve şefkatle dolu vatan evlatlarına Mehmet Ali Aybar bu 
kürsüden iftiraların en çirkinini yaptı. Gerçekte, hakikat hakkında hiçbir bilgisi 
yoktur. Okullarında kendilerine, vatandaşlarımıza kötü muamele yapılmasının 
tedris edildiğini bu kürsüden söyleme cüretini gösterdi. Ama, okul nerededir diye 
sordum, Yozgat ‘n yakınındadır dedi. Oysa İzmir’in Foça ilçesinde yıllardan beri 
okul faaliyettedir. Meselenin ne kadar sathi tetkik ettirildiğini ve ne kadar Tarık Ziya 
Ekinci’nin bir plâğı olduğunu ispat etmiş bulunmaktadır... 

Muhterem arkadaşlarım, bu birliklerimiz muhtelif yerlerde kurulduğu gibi, arz 
ettiğim tedbir çalışmalarını da çeşitli vilâyetlerde yapmışlardır, yalnız bu altı vilâyette 
değil: Gaziantep’te, Maraş’ta, Kayseri’de, Bolu’da, Niğde’de, Antalya’da, Rize’de, 
Muğla’da, Ankara ve İstanbul illerimizde, çeşitli zamanlarda ve yerlerde istihdam 
edilmiş ve kullanılmıştır; arz ettiğim tedbirler için ve diğer emniyet güçleri ile bir 
arada. Şu halde, yalnız bu altı vilayette hususi maksatlarla bunlar kullanılmıştır, 
tarzındaki Mehmet Ali Aybar’ın beyanı gerçeklere aykırıdır, iftiradır ve kendisinin 
sahibi olduğu fikriyatın bir taktiğidir... Kütahya, Artvin, Kars, Ağrı, Erzurum, Urfa, 
Maraş, Gaziantep, Hatay, İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinde toplu silâh aramalarının 
kanun sınırları içinde ve lüzum görüldüğü hallerde tatbiki için karar alınmış ve biraz 
evvel söylediğim vilâyetler dâhil, uygulama safhasına intikal ettirilmiştir... 

Biraz evvel arz ettiğim hukuka ve kanuna dayalı, ileri bir teknik hüviyet taşıyan 
sistem içinde, Silvan’ın iki mahallesi aranmış, bu takibatın sonunda yıllardan beri 
aranan 54 suç faili, kanun kaçağı yakalanmış, 26 da silâh elde edilmiştir. Demek ki, 
Silvan’da bir asayişsizlik varmış, bir huzursuzluk varmış, halkımız, vatandaşlarımız 
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bundan şikâyetçi imiş, biz vatandaşımızın arzusunu yerine getirmişiz. Ama, T.İ.P. 
ise, ‘hâdise bu hâdisedir’ demiş, ajanları ile beyannameler neşrederek istihbara 
koyulmuş, Silvan halkını Diyarbakır’a yürütmek istemiş, Mardin’in, Urfa’nın bâzı 
ilçelerinde bu konuda büyük tahrikler yapmış, ama ne Silvan halkı, ne Diyarbakır 
halkı, ne Mardin ve Urfa halkı bunların istismarına kulak asmamış, yüz vermemiş 
ve yapılan emniyet ve asayiş hizmetlerinden memnuniyetini ifade etmiştir. İşte tahrif 
ettiği, işte gerçeklere hiç temas etmiyerek takdim ettiği Silvan hâdisesi budur... 

Türkiye’de demokratik hukuk devleti var, Türkiye’de Türkiye Cumhuriyetini, 
büyük Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti, sapık düşünceliler, kızıl renkli insanlar asla 
yıkamıyacak ve deviremiyecektir ve kafanızda yaşattığınız polis devleti, dikta, esaret 
rejimi Türk topraklarına gelemiyecektir ve bu arzunuz da kursağınızda kalacaktır. 
Arkadaşlarım, bu işlettiğimiz tedbirler manzumesinin sonunda askerî ceza kanununa 
göre suç işliyenler hariç, kanun kaçağı olarak asayişe müessir fiilin sahibi olarak 
3007 kişi yakalanmış ve diğer vilâyetlerimizde de 3077 kişi yakalanmak suretiyle 
altı binin üzerinde ve şu altı ay zarfında, çoğu yıllardan beri aranan kanun kaçağı 
ve asayişe müessir fiillerin failleri adalete teslim edilmiş, ceza evine tevdi edilmiş 
bulunmaktadır. Yine bu altı - yedi ay zarfında 15 602 silâh müsadere edilmiş 
bulunmaktadır. Türkiye’nin emniyet ve asayişini sağlayıcı tedbirlerin olumlu 
sonuçlarını gösteren bu rakamlar karşısında Mehmet Ali Aybar’ın nasıl bir siyasi 
istismarın içinde bulunduğu ve bu istismarın nasıl kesin bir örneğini verdiği aşikâr 
bulunmaktadır... 

Muhterem arkadaşlarım, şu ana kadar cereyan öden mâruzâtımla, yurdumuzda 
güvenliği sağlama hususunda aldığımız ve yürüttüğümüz tedbirlerin, gerçekçi, hukukî 
ve kanuni bulunduğunu ifade etmiş bulunuyorum ve bunun aksine Mehmet Ali Aybar 
da bir delil getirmiş değildir. Kendisi tarifini yaptığım bir zihniyetin, bir düşüncenin 
icabı olarak iftiralar ve ithamlar söyledi, çekildi gitti ve aklı sıra bu hâdiseyi de 
istismar etti. Arkadaşlar, biz, hürriyet rejimi içinde vatandaşlarımıza, milletimize iyi 
günler getirmenin gayretleri içinde olan insanlarız. Biz, iyi niyetlerin, vatanseverliğin 
daima insanları olduk,  icraatçısı olduk, eşitlikten, adaletten, kardeşlikten ve hukuktan 
ayrılmadık ve asla ayrılmıyacağız. Bizi hu millî bütünlükten, millî beraberlikten 
ve kardeşlikten ayırmak istiyen her cereyanın karşısında, millî bir cephe inancıyla 
duracağız ve kanunlar çerçevesi içinde ahdettiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. 
Bu itibarla, Mehmet Ali Aybar’ın attığı çamurlar ve ithamlar bize yapışmaz. Biz, 
politikasını insan sevgisine dayamış, insanlara hizmet götürmeyi, ıstırapları çözmeyi 
ve dertlere çare bulmayı ülkü edinmiş bir felsefenin insanlarıyız. Büyük Türk Milleti 
bizi de ve bize iftira eden Mehmet Ali Aybar’ı da yakinen tanımaktadır. İşte muhterem 
arkadaşlarım; muhtevasının ne olduğunu yegân yegân arz ettiğim bu fikrin, istismar 
örneği önergenin kaderini takdirlerinize arz ediyorum...”

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmama hususu oya sunularak önerge reddedildi.37

37  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 134 (27 Temmuz 1970), 
s. 678-684.



MİLLET MECLİSİ 3. DÖNEM
(1969-1973)

MECLİS DENETİM FAALİYETİ

GENSORU ÖNERGELERİ

II. YASAMA YILI
(1970-1971)





87

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan’ın, ‘Müşterek Pazar’ geçiş dönemine 
geçişimizdeki usulsüz ve milli menfaatlere aykırı tutumundan dolayı Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/8)

Necmettin Erbakan (Konya)tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
Müşterek Pazar geçiş dönemine geçişteki usulsüz ve millî menfaatlere aykırı 
tutumundan dolayı Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet 
Meclisi’nin 31 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 137 nci birleşiminde okundu: 

“Özü: Müşterek Pazar ve geçiş dönemine girişindeki usulsüz ve millî menfaatlere 
aykırı tutumundan dolayı Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair önerge. 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyinin Türkiye Dışişleri 
Bakanlığının da iştiraki ile yaptığı 22 Temmuz 1970 tarihli 13 ncü Toplantısından 
sonra bir bildiri yayınlanmış ve bu bildiri ile mezkûr toplantıda Türkiye’nin Ortak 
Pazara girişi merhalelerinden en önemlisini teşkil eden geçiş dönemine ait ‘Katma 
Protokol’ ile yeni bir ‘Malî Protokol’ün müzakerelerinin yapıldığı bildirilmiş, her 
iki Protokol hususunda taraflar arasında mutabakata varıldığı ilân edilmiş, adı 
geçen protokollerin esasları hakkında bilgi verilmiş ve her iki anlaşmanın yaz 
tatilini mütaakıp imzalanacağı açıklanmıştır. Hariciye Vekili 28 Temmuz 1970 te 
basın mensuplarına verdiği yazılı demecinde ise ‘Brüksel’de yapılan son konsey 
toplantısında üye devletlerle mutabakata vardık. Anlaştığımız hususların protokol 
metni haline gelmesi için gerekli çalışmaların Ekim ayının ikinci yarısına kadar 
süreceğini tahmin ediyoruz. Anlaşmayı imzalamak bu tarihte mümkün olacaktır. 
Bu suretle Türkiye geçiş dönemine intikal etmiş olacaktır’ demiştir. Bu vakıalar 
Hükümetin memleketimizi Yüce Meclisin malûmatı ve muvafakati olmaksızın 
usulsüz olarak millî menfaatlerimize aykırı bir badireye sürüklemede olduğunu 
apaçık göstermektedir Zira:

1. Ortak Pazar bir Katolik birliğidir. Hedefi üye memleketleri tek bir Devlet 
halinde birleştirmek ve kendine mahsus ideolojik maksatlara sahip bir konseyde 
yetkileri toplıyarak her bir üye memleketin hükümranlığı hakkını elinden almak 
gayesini gütmektedir. Büyük çoğunluğunu Hıristiyanların teşkil edeceği ve daha dün 
Kıbrıs konusu münasebetiyle içlerindeki haçlı zihniyetini yeniden ortaya koymuş 
bulunan bir topluluğa Müslüman Türkiye’yi bir vilâyet gibi bağlamak Türkiye’yi, 
onun büyük tarihini onun insanilik için çok mühim olan hüviyetini yok etmek 
demektir. Hıristiyanların içinde eritilmeye matuf böyle bir hareket mevcudiyetini 
ve hüviyetini kıyamete kadar muhafazaya azimli ve kararlı olan asil milletimizin 
tarihi ile kültürü ve inancı ile istiklâli ile ve hükümranlığı ile bağdaşamaz ve böyle 
bir teşebbüse meyletmek (Millî iradenin) kudretini bilmiyenlerin eseri olabilir. 
Milletimiz böyle bir tutumun bütünüyle ve şiddetle karşısındadır. Batı ile her türlü 
ticari münasebet kurulabilir. Fakat bu asîl millet Hıristiyan potasında eritilemez, bir 
Hıristiyan topluluğu tarafından hükümranlık hakları elinden alınamaz. Türkiye’nin 
maddi ve mânevi menfaatleri aramızda kültürel tarihî bağlar bulunan ve iktisadi denge 
olan İslâm memleketleri ile Müşterek Pazar kurulmasıdır. İslâm memleketlerinde 
en mühim stratejik ham maddeler mevcuttur. Geniş ve ihtiyacı çok fazla bir pazar 
vardır. Bilhassa Petrolden dolayı mallarımızı satınalabilecek dolarları mevcuttur, 
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Türkiye’nin sınai mamullerini satabilmesi için imkân ve ihtiyaç vardır. Türkiye bu 
memleketlerle müşterek pazar kurduğunda süratle sanayileşecek ve güçlenecektir. 
Buna mukabil Batı ile Müşterek Pazar Türkiye’yi sömürge yapacak mahiyettedir. Bu 
açık hakikatler muvacehesinde Türkiye Batı ile tek Devlet olmaya gidemez, gitmeye 
girişmesinde de hiçbir menfaat yoktur. Ancak sonu sömürülmeye gitmiyen karşılıklı 
menfaat ve denge esasına dayanan ticari ikili anlaşmalar yapabilir ve yapılmalıdır. 

2. Hal böyle iken yeni Türkiye’nin Batı ile (Müşterek) bir devlet olmak değil sadece 
ticari anlaşmalar yapması lâzımgelirken o günün şartları altında 13 Eylül 1963 tarihinde 
Ankara Anlaşması yapılmış ve bu anlaşma 1 Aralık 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiştir. Mezkûr anlaşmanın 5 yıllık devresinde A. P. hükümetleri Türkiye’nin geçiş 
dönemine girmeye hazırlanması hususunda hiçbir ciddî çalışma yapmamışlardır. Bu 
maksatla alınan 175 milyon dolarlık: yardımı büyük kısmıyla Devlet yatırımlarına ait 
âcil ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmış özel sektöre aidolan kısım ise Anayasaya 
aykırı olarak bir özel banka olan Sanayi Kalkınma Bankası vasıtasiyle, bu paranın ne 
için alındığı bir kenara bırakılarak, keyfi bir şekilde İstanbul civarındaki mutlu bir 
azınlığa dağıtılmıştır. Türkiye geçiş dönemine girmeye hazır değildir. Türkiye’min 
iktisadi durumu 5 sene öncesine nazaran çok daha zor şartlar altına girmiştir. Devlet 
uzmanları bu geçişin aleyhimize olacağını belirtmişlerdir. Ankara Anlaşmasının Ek 
Protokolünün 1 nci maddesine göre geçiş dönemime girişimizi 6 yıl daha geciktirmemiz 
mümkündür. Hal böyleyken mevcut diğer şartlara rağmen cüz’i bir malî yardımı 
alabilmek için, içine düşülmüş bulunan malî krizin zorlamasiyle ne pahasına olursa 
olsun geçiş dönemine girilmeye tevessül edilmiştir. 

3. Anayasanın 65 nci maddesi ve 244 sayılı Kanunun Katma Protokolün 
T.B.M.M.ne getirilmesini âmir bulunmaktadır. T.B.M.M.nin 15. 5. 1970 tarihli 
81 nci Birleşiminde Hükümet adına konuşan Maliye Vekili bu konuda, Hükümet 
mensupları bir yandan boyuna geçiş dönemine girmeye hazırız dedikleri halde 
daha katma protokolü Yüce Meclise getirmek mecburiyetinde olup olmadıklarını 
bile incelememiş olarak ve Demirel’in de bu konuda nasıl hareket ettiklerini 
istediğin bilmediği için, ‘244 sayılı Kanuna göre gelmesi lazımsa getireceğiz değilse 
getirmiyeceğiz’ demiştir. Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyinin 
13 ncü toplantısından sonra yayınlanan mezkûr bildiri de katma protokol bölümünün 
bililtizam en sonuna konulan ve mümkün olduğu kadar, milletin gözünden kaçırma 
gayret ve üslubu içerisinde aynen şu satırlar yer almakta ve ‘Son olarak Protokolda, 
yerleşme hakkı, hizmetler, ulaştırma ve ekonomik politikaların yaklaştırılması 
(rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılması, ticaret politikası, iktisat politikası) 
konularında da hükümler öngörülmüştür’ denilmektedir. Bu hükümler nelerdir? 
Bunlar bililtizam açıklanmamaktadır. 

Bu hükümler Ankara Anlaşmasının 12 ilâ 21 nci maddesine mütaaliik 
hükümlerdir. Bu yüzden bunların iki hususiyeti vardır. 

1. Türkiye Devletinin hükümranlığını elinden almak, 

2. Türkiye’de yabancıların yerleşmesini iş edinmesini ve mülk edinmesini 
serbest hale getirmek. 
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Hemen büyük bir ehemmiyetle işaret etmeye mecburuz ki, Türkiye’yi Müşterek 
Pazara sokmak istiyen dirijan müstemlekeci güçler aslında bu ikinci maddedeki 
hususlar için Türkiye’yi Müşterek Pazara sokmayı arzu etmektedirler. Kıbrıs’ın 
stratejik maksatlarla muhacir Rumların plânlı olarak yerleştirilmesi suretiyle bugünkü 
haline geldiğini bilenler bu maddelerle ne yapılmak istendiğinin farkındadırlar. 
Katma Protokol açıklanan haliyle Türk kanunlarında ve Devletin içtimai ve iktisadi 
temel nizamlarında değişiklik yapma mahiyetindedir. Bu bakımdan mutlaka Yüce 
Meclisin tasdikine sunulmak mecburiyetindedir. Zira: 

1. Plân Kanunu Türkiye’yi bir sanayi memleketi yapma hedefine yönelmiş olduğu 
ve her türlü ağır sanayinin makina ve motor sanayinin Türkiye’de kurulmasını âmir 
bulunduğu halde katma protokol Türkiye’yi ancak geri kalmış ülkelere has basit 
bir pamuklu iplik ve dokuma sanayiinden başka diğer bütün sanayiden iktisaden 
menedici mahiyettedir. Bu itibarla plân kanuna aykırıdır. Hükümetin Türkiye’yi 
böyle bir istikamete dolaylı yoldan itmeye hakkı yoktur. 

2. Yabancıların Türkiye’ye yerleşme, iş edinme, mülkiyet edinmesine müsaade 
etmeye ve dolayısı ile bu neticelere müncer olacak müsaadeler vermeye Anayasa 
ve ilgili kanunlar muvacehesinde Hükümetin hakkı yoktur. Bu hususları mutlaka 
kanunla düzenlenmesi zarureti vardır. 

3. Katma Protokol Ankara Anlaşmasının basit bir uygulaması değildir. Ortak 
Pazara girişin kırmızı çizgisidir. Mutlaka Yüce Meclisin tasdikine sunulmak 
mecburiyetindedir. Hal böyle iken Hariciye Vekili yukarda arz olunan beyanların 
da Yüce Meclisten bahsetmemekte ve Yüce Meclis tatilde iken Ekimde anlaşmanın 
imzalanacağını ifade etmektedir. Böyle konuşmaya ve böyle bir tatbikata girmeye 
hakları yoktur ve mesuliyetlerini muıciptir. 

4. Katma Protokolde kabul edilen hususlar millî menfatlerimizle bağdaşamaz. 
Basit bir iki taviz karşılığında Türkiye sanayiden mahrum bir müstemleke olmaya 
itilmekte ve Türkiye iktisadi yönden ve yerleşme yönünden yabancılara peşkeş 
çekilmektedir. Türk hükümranlığının ortadan kalkmasına gidilmektedir. 

Yukarda arz olunan sebeplerden dolayı Hükümet hakkında gensoru açılması 
için işbu önergemin gündeme alınmasını ve kabulü için oya vaz’ını saygı ile rica 
ederim.”38

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan tarafından verilen Ortak Pazar 
hakkındaki gensoru önergesi Millet Meclisi’nin 11 Aralık 1970 tarihinde toplanan 
20 nci birleşimde görüşüldü. 

Önergenin gündeme alınıp alınmaması konusunda ilk sözü önerge sahibi 
Necmettin Erbakan (Konya) aldı: 

“...Muhterem üyelerimizin tahattur buyuracakları gibi, bu gensorunun ilk 
okunuşu Yüce Meclisimizin31 Temmuz tarihli oturumunda yapılmış ve o gün 
okunduğu zaman, bunun gündeme alınıp alınmaması hususundaki müzakerenin 

38 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), 
s. 870-872.
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mütaakıp oturumda yapılacağı bildirilmiş idi. O tarihte de Meclisinin, önergenin 
okunduğu Cuma gününü takibeden bir Pazartesi günlü bir toplantı daha yapması 
varit idi; fakat bu gensorunun okunduğu gün Yüce Meclisimiz anî olarak tatile 
girdi; arkasından yapılması varidolan toplantı yapılmadı ve tatil devresinden önce 
gensorunun gündeme alınıp alınmamasının müzakeresinin yapılmasına imkân hâsıl 
olmadı... 

Muhterem arkadaşlarım, şu üç hususu göz önünde bulunduralım:

1. Bugüne kadar Hükümet, kendi insiyatifiyle gelip Yüce Meclise Ortak Pazar ve 
geçiş dönemine girişi hakkında tek kelimelik izahat vermemiş bulunmaktadır.

2. Ortak Pazarın geçişş dönemine girmek, milletimizin tarihî bakımımdan ne 
kadar büyük bir hâdisedir.

3. Anayasamızın 89 ncu maddesinde mahiyeti, hususiyetleri izah edilmiş bulunan 
gensoru müessesesinin ne olduğu...Bu üç husus göz önünde bulundurulacak olursa, 
bundan önce Yüce Meclise takdim edilmiş olan bir gensorunun dörtbuçuk ay sonra 
gündeme alınmış olması hususunda mutlaka usuli bir noktanın üzerinde her şeyden 
önce durmak mecburiyetinin zarureti kendiliğimden ortaya çıkar...

Bu önergede şu dört sebepten dolayı Hükümet suçlu olarak gösterilmekte ve 
bunlardan birincisi olarak kısaca şu fikir serd edilmektedir:

1. Avrupa ile siyasi birleşme gayesini güden bir Ortak Pazar esasen mümkün 
değildir ve temelinden millî menfaatlerimize ve milletimizin mevcudiyet ve bekasına 
aykırıdır. Bizim menfaatimiz, tarihî, kültürel bağlarla bağlı olduğumuz ve ekonomik 
seviyeler arasında bir muvazene bulunduğu için, karşılıklı sömürmenin mevzuu 
bahsolamıyacağı Müslüman memleketlerle bir Ortak Pazar’a gitmemizdedir. Hal 
böyle iken Hükümet ve bir hazırlık devresinde de hazırlıklar yapılmamışken ki, 
ayrıca işaret edeceğim, ısrarla, illâ Avrupa ile Ortak Pazar kurmaya gitmekte, onlarla 
tek devlet olma fikrinin üzerinde ısrar etmektedir. Bu meselenin temelinde işlenen 
büyük bir hata, büyük bir suç vardır. Milletimizin tarihiyle, vakarıyla, bekası ile 
uyuşmayacak bir temel fikridir.

2. Buna rağmen bir Ankara Anlaşması imzalanmıştır denilecektir. Geçen 
sefer burada uzun uzun konuşuldu, bu Ankara Anlaşmasında her türlü frenler 
konulmuştur, dendi. Hükümet şimdi bu frenlere rağmen ısrarla, ‘Ne olursa olsun 
Ortak Pazar’a gireceğim’ tutumuna girmiştir. Geçiş dönemine girmek hususunda 
istical göstermiştir. Bu bakımdan kusurludur. Katma protokol müzakerelerinde 
vahim hatalar işlenmiştir. Bu müzakereler yenik ve ezik olarak yürütülmüştür. Hiçbir 
hazırlık yapılmadığı halde, biran önce geçiş dönemine girme hatası işlenmiştir.

3. Geçiş dönemine giriş, aziz milletimizden ve Yüce Meclisimizden âdeta 
saklanarak bir emrivaki halinde yapılmıştır. Katma protokolün Yüce Meclisten 
geçirilmesi hakkında Hükümet yetkilileri düne kadar tek kelime sarfetmediler.

4. Millî menfaatlerimize tamamen aykırı, bağdaşamıyacak mahiyetteki bir katma 
protokolün altına Hükümet, yine Meclise hiçbir bilgi vermeden imzasını koymuştur...
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Muhterem kardeşlerim, Ortak Pazar, bilesiniz ki, aslında, özünde, iç plânında 
bir Siyonist oyunudur. Meselenin kökü bugün Siyonistlerin elinde bulunan 
Tevrat’a kadar gidip dayanmaktadır, kendilerine Musevi dedikleri halde, bugünkü 
Musevilerin dünyayı kendi hegemonyasına almak istiyen, plânlı olarak çalışan 
Siyonist kısmı tepedeki idarecilerinin elinde tuttukları Tevrat, Musa Aleyhisselâm’a 
gelen Tevrat değildir ve bunların da Musa Aleyhisselam ile bir alâkaları yoktur. Musa 
Aleyhisselama gelen Hak Tevrat’ta Cenab-ı Hak, ‘Ey Beni İsrail, sizden sonra Âhir 
Zaman Peygamberi gelecek, ona tabi olacaksınız, onun yolu kıyamete kadar devam 
edecek’ diyordu. Fakat bugünkü Siyonistlerin ecdadı olan ve Musa aleyhisselam 
ile harbetmiş olan o zamanki Beniisrail, bu ayetleri kendi elleri ile değiştirdiler ve 
bunun yerine, ‘nasıl olsa dünyada Yahudiler, Siyonistler hâkim olacaklar ve kıyamete 
kadar bu böyle gidecek’ diye yazdılar. Bugün her siyonistin kalbinde Tevrat’a olan 
bağlılığından dolayı bir dünya hâkimiyetikurmak plânı yatmaktadır. Ortak Pazar da 
bunun bir tatbikatı olarak ortaya atılmıştır. Ortak Pazar, zahirî görünüşü itibariyle altı 
Katolik memleketin birleşmesinden ibaret birtopluluk olarak başlamış zannedilir. 
Hâlbuki aslında Ortak Pazar, kökü Siyonistlere gidip dayanan bir teşkilâttır. 
Siyonistler, dünyada bir hâkimiyet kurmak için kendi az nüfuslarına rağmen bütün 
dünyanın büyük insan kütlelerini siyonist sermayelerine çalıştırmak için bir sermaye 
ve faizcilik düzeni kurmuşlar, bunu Batıda geliştirmişlerdir...

Muhterem kardeşlerim, Siyonistler Türkiye’yi Ortak Pazara niçin sokmak 
istiyorlar? Üç tane sebep var:

1. Türkiye bugün 36 milyon nüfusiyle yeryüzünde takriben 1 milyara yaklaşan 
İslâm âleminin başıdır. Siyonistler, İslâm âleminin başı olan Türkiye’yi alıp, şimdilik 
200 milyonluk Katolik birliğinin, bilâhara da buna ilâve edilecek200 milyonluk 
Protestanlarla beraber 400 milyonluk bir Hıristiyan birliğinin potası içerisinde 
eritmek istiyorlar bu başı, haberiniz olsun. Plânın kökü ve aslı budur. Onun için 
Millet istemiyor. Kolumuzdan tutularak çekiliyoruz bu toplantının içerisine.

2. Ortak Pazar üç katlı bir evdir. Ortak Pazarın en üst katında Siyonist 
sermayedarlar otururlar. Bunun orta katında Avrupalılar, bugün memur olarak onların 
sermayelerinin hizmetkârı durumundadırlar. Alt kata gelince; alt kata da uşak ve işçi 
lâzım, Türkiye bunun için çekiliyor, bu üç katlı binanın alt katına.

Aziz kardeşlerim, Müşterek Pazara niçin giriliyor? Siyonistlerin bu husustaki 
üçüncü arzuları şudur: Müşterek Pazar Anlaşmasının içerisinde, Müşterek Pazara 
giren memlekette iş edinmek, mülkiyet edinmek, yerleşmek serbest olacaktır. Demin 
size Theodor Hezl’in plân ve haritasından bahsettim. Bugün yürütülmek istenen 
Siyonist plânları, Türkiye’yi harbe işgal değil, parayla satınalmak suretiyle işgal 
gayesini gütmektedirler; bunun için de Türkiye biran evvel Ortak Pazara girsin...

Bu çok mühim mevzu üzerinde, hiç şüphesiz, Yüce Meclisimiz tarihî bir oturum 
yapmaktadır. Ortak Pazar mühim bir konudur. Bu kadar mühim bir mevzuda iki hususu 
bilhassa Yüce Meclisin bilgilerine arz ederek ve yukarıda belirttiğim sebeplerden 
dolayı gensorunun gündeme alınmasını rica ederek huzurlarınızdan ayrılacağım. 
Size arz edeceğim hususlardan bir tanesi şudur: Sultan Hamit Cennetmekâna, 
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demin size yukarıda adını söylediğim Theodor Hezl isimli haham, bizzat kendisi 
gelmiş ve önüne - harb ilân edilmiş bir devrede bulunduğumuz halde- büyük bir 
meblâğ çek teklif etmiştir. Sultan Hamit bu çeki teklif eden hahambaşını, bugün 
İsrail Büyük Millet Meclisinde heykeli ve ismi yazılı olan hahambaşını huzurundan 
kovmuş; ‘Bu paraya mukabil bize Filistin’de toprak satın’ diyen Yahudiye, ‘Şehit 
kanı ile alınan vatan toprağı para ile satılmaz’ demiştir. Bugün de Türk Milleti aynı 
noktanın üzerindedir. Bilmiyen varsa, alınsın. Katma Protokolmüş, yerleşme hakkı 
serbest olacakmış, filân, falan bunlar, bu aziz millette yürümez. Şehit kanı ile alınan 
toprağı para ile sattırabilecek varsa, sattırsın da görelim. Bir... İkinci husus şudur: 
Sultan Fatih Hazretleri vasiyetinde apaçık bildirmiştir; ‘Bu beldenin topraklarından 
Gayrimüslimlere, yabancılarabir karış toprak satana Allah’ın da, Peygamber’in de, 
benim de lanetim olsun’ demiştir. Bu sözüde Yüce Meclisin ıttılaına arz ediyorum. 
Türkiye’yi Ortak Pazarmış, şuymuş, buymuş, kestane satacağız, ceviz satacağız, 
maydanoz satacağız, diye verimli yerlerimizi Ruma, Ermeniye, Yahudiye satışa 
çıkartmak kimsenin hakkı ve harcı değildir...”39

C.H.P. grubu adına önerge üzerinde söz alan Şinasi Özdenoğlu (Ankara) 
partisinin görüşlerini belirtti: “…Ortaklığın Türkiye dışındaki ilişkileri üzerinde 
Türk Hükümeti yeterli insiyatifi gösterememiştir, dedik. Değerli arkadaşlarım, 
demin de arz ettim: Ortaklık ülkeleri ikili anlaşmalar yaptığı ülkelerle yalnız onların 
menfaatleri paralelinde birtakım hükümler getiriyor ve bu bizim menfaatlerimizi 
açıkça çiğnemek oluyor. Buna karşı mücadelemizi biz Cumhuriyet Halk Partili 
parlömanterler olarak yaptık ve dedik ki, ‘Hükümet gerekli müzakereciliği 
gösterememiştir ve her tarafı ile açık vermiştir.’ Bunları, daha teferruatlı şekilde 
yüksek huzurunuzda konuşmak isterdim, fakat Sayın Erbakan etraflı konuşmasında, 
aşağı – yukarı Hükümeti sorumlu kılacak meseleleri izah etti ve teker teker saydı…

Değerli arkadaşlarım, hiçbir başka yanlış ve hatalı tasarrufu olmasa bile, 
Hükümeti, bu derece dengesiz bir Katma Protokole imza koymak ve bu memleketin 
aradaki mesafeyi kapatması için hakkı olan daha 6 yılı, bütün ısrarlarımıza rağmen, 
hattâ kamuoyunun tepkilerine rağmen, basının tepkilerine rağmen, bilim adamlarının 
ve meslek adamlarının tepkilerine rağmen, kullanmamış olması, sadece ve sadece 
Hükümeti sorumlu kılmak için yeter ve artar bile...

Şimdi, mesele yüksek huzurunuzda ve değerli Genel Kurulunuzun oylariyle eğer 
gündeme alınır ve bütün yönleriyle inceleme mevzuu yapılırsa, buna imkân verilirse, 
o zaman hiç şüphe etmiyorum ki, Hükümeti doğrudan doğruya mesul kılacak deliller 
buraya getirilecektir, hem tarafımızdan ve hem de diğer arkadaşlarımız tarafından... 
Böylece memleketin son derece hayati bir konusu çok müdellel bir şekilde yüksek 
huzurunuzda asıl bütün detaylariyle görüşülmek imkânlarına kavuşmuş olacaktır. 
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken şunu ifade etmek istiyorum: Lozan’ı ve 
Montreu’yü imza eden bu milletlin temsilcileri böyle bir Katma Protokolün altına 
imza koymamalıydılar. Tarih bu mesuliyetleri tesbit etmek için karşımızdadır. Katma 

39 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 20 (11 Aralık 1970), 
s. 233-264.
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Protokol hükümleri yabana atılacak hükümler değildir. Yarın bütün bu Meclisi tarih 
huzurunda mesul kılabilecek kadar ağır hükümler ihtiva etmektedir. Bu nedenlerle 
Konya Milletvekili Sayın Erbakan’ın bu gensoru önergesinin gündeme alınması 
hususundaki önerisine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak müspet oy kullanacağımızı 
huzurunuzda beyan ediyor ve Yüce Meclisinizi saygılarla selâmlıyorum.”40

Önergenin görüşülmesi, 14 Aralık 1970 tarihinde toplanan 21 nci birleşimde 
de devam etti. Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay(Siirt) şu görüşleri 
ifade etti. “…Değerli arkadaşlarım, Ortak Pazarın mahiyeti ve gayesi hakkında 
Sayın Erbakan tarafından ileri sürülen görüşlere katılmadığımızı ve Ortak Pazarı 
kendilerinin anladığı mânada anlamadığımızı peşinen ifade etmek isterim. Değerli 
arkadaşlarım, Erbakan’a göre Ortak Pazarın gayesi, buna üye olan devletleri tekbir 
devlet haline getirmek ve milletin hükümranlık haklarını ihlâl etmek neticesine 
gitmektir. Sayın Erbakan bu neticeye varmak için kendisine has bir düşünce tarzıyla 
hareket etmekte ve bu düşünce tarzına varmak istediğinde, özellikle Cumhuriyet 
devrinden misal getirmemeye ve Cumhuriyet devrinin ötesine dayanmaya özel bir 
itina göstermektedir. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet devrinin nimetlerini gayet 
iyi bilen, bağımsızlık ilkelerine saygılı, hür ve demokratik nizama inanmış insanlar 
olarak eğer Ortak Pazarın milletin malî hükümranlık haklarını ihlâl ettiği kanaatinde 
olsaydık, herkesten evvel bu kuruluşun karşısına çıkmayı millî bir vazife olarak 
görürdük… Değerli arkadaşlarım, biz o kanaatteyiz ki, Ortak Pazar bir sömürü 
düzeni değildir. Bunun tamamen aksine, sömürü düzenine karşı olmak, Ortak Pazarı 
doğuran sebeplerden biridir… 

Değerli arkadaşlarım, Ortak Pazar ile ilişkiler konusu; hesapla, rakamla 
teferruatlı teknik tahlillerle ele alınması gereken bir konudur. Sayıları pek çok olan 
zirai ve sınai ürünlerin her birisi teferruatlı etütlerle ayrı ayrı incelemelere tabi 
tutularak Türkiye’nin kazanabileceği ve de neler kaybedebileceği, hangi koruyucu 
şartlara hangi alanlarda ve hangi sıra ile muhtacolunabileceği hususu tetkik edilmeli 
ve aydınlığa kavuşturulmalıdır. Hazırlık döneminde bütün bu tedbirlerin hiçbirisi 
kifayetli şekilde ele alınmamış, sanayiimizi koruyacak tedbirlere tevessül edilmemiş, 
gerekli hesap ve tahlillerin yapılmadığı, uzatma imkânı mevcudolduğu halde 
bundan istifade edilmiyerek geçiş dönemine erken ve hazırlıksız girildiği aşikârdır. 
Bu sebepledir ki, Güven Partisi olarak bir müzakerenin açılmasını, ek protokolün 
sanayimize ne gibi külfetler getirdiğinin Yüce Meclis huzurunda açıklanmasının ve 
bu külfetler için Hükümetçe ne gibi tedbirler alındığının izah edilmesinin zaruretine 
inanıyoruz. Gensoru gündeme alındığı takdirde, lüzumsuz polemiklere, istismarlara 
gidilmiyecek veOrtak Pazar konusu, ek protokolle birlikte Yüce Meclis huzurunda 
enine boyuna tartışma konusu olacaktır.Sırf bu sebeple, gensorunun gündeme 
alınması taraftarı olduğumuzu arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım.”41

40 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 20 (11 Aralık 1970), 
s. 264-273.
41 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 21 (14 Aralık 1970), 
s. 281-283.



94

Adalet Partisi grubu adına söz alan Cahit Karakaş(Zonguldak) A.P.’nin 
görüşlerini sundu:“…Benden önce konuşan Güven Partisi Sayın Sözcüsünün gayet 
vuzuhla belirttiği gibi, haddizatında bu gensoru önergesinin maksat ve gayesi Ortak 
Pazarı eleştirmek, Ortak Pazara karşı çıkmaktır. Nitekim Sayın Erbakan, geçen 
birleşimde üç saat konuşmaları meyanında sağdan soldan derme çatma topladığı ve 
bâzı aşırı sağcı profesörlerin makalelerinden de kelime kelime alıp izah ettiği veçhile 
ve maalesef kamuoyunun Ortak Pazar mevzuunda fazla aydınlanmamış olmasından 
istifade ederek pek çok yerlerde, parti kongrelerinde yaptığı kamuoyunu sömürme 
metodunu sömürürcesine ve yine aynı taktik içinde yaptığı konuşmada da izah ettiği 
gibi Sayın Erbakan’ın esas gayesi katma protokol değil, esas gayesi Ortak Pazara 
karşı çıkmaktır… 

Ortak Pazar, Sayın Erbakan’ın yanlış olarak iddia ettikleri gibi, ne tek bir 
Avrupa Devleti olma fikridir, ne de bir siyonist oyunudur. Ortak Pazar, kendi 
kaderlerini, kendi istikballerini düşünen ileri altı Batı Avrupa ülkesinin, altı Batı 
Avrupa devletinin güçlerini bir araya getirerek kurmuş oldukları bir topluluktur. 
Bugünkü Anamuhalefet Lideri Sayın İnönü’nün Hükümet Başkanı olarak anlaşmayı 
imza ederken gayet yerinde ve gayet isabetle söylediği gibi, son asırların, dünya 
tarihinin, insan zekâsının yarattığı en büyük eserlerinden olan Ortak Pazar ile Avrupa 
topluluğunu bir araya getirmişlerdir ve kurmuşlardır… 

Sayın milletvekilleri, bütün bu söyle diklerimden sonra gelmek istediğim nokta 
şudur ki, bugün artık Ortak Pazara girelim mi, girmiyelim mi münakaşalarının 
açılması yersiz ve hattâ fuzuli olmaktadır. Türkiye bundan altı yıl önce, söylemiş 
olduğum gibi, bundan altı yıl önce Ortak Pazara, girmek için siyasi kararını vermiş ve 
Büyük Meclis bu karan onaylamıştır, ümidediyoruz ki, bu konuşmalar artık burada 
nihayet bulur ve bu fasıl artık burada kapanır. Bundan sonra yapmak mecburiyetinde 
olduğumuz şeyler, el ele verip Ortak Pazarın Türkiye için, Türk ekonomisi için ve 
Türk kalkınması için en âzami faydayı vermesini sağlamak olmalıdır… 

Sayın milletvekilleri, şimdi kısaca önergede bahsi geçen ikinci noktayı izah 
edeceğim. Haddizatında bu izahatımı bundan önceki konuşmamın içinde izaha 
çalıştım. Sayın Erbakan’ın, islâm devletleriyle Ortak Pazar kuralım, fikri realiteler 
karşısında mümkün değildir. Türkiye, Müslüman devletleriyle RCD çerçevesi içinde 
ve diğer münasebetleri içinde ticaretini geliştirmeyi kendine hedef seçmiştir. Bu 
hedeflerde yürümeye devam edecektir, bu istikametler Türkiye’nin Ortak Pazarla 
münasebet kurmasına engel teşkil etmemiştir.

Önergenin üçüncü konusu olan noktaya geliyorum. O da geçiş dönemine 
geçişle millî menfaatlerimizin zedelendiği noktasıdır. Aziz milletvekilleri, Katma 
Protokolün meclislerimizce onaylanması sırasında geçiş dönemine geçişimizi temin 
eden Katma Protokolün müzakeresi enine boyuna Meclislerimizde yapılacaktır. 
Bu sebeple teferruata dalarak, konunun detaylarına girerek zamanınızı işgal etmek 
istemiyorum. Ne yapmıştır bugünkü Hükümet? Geçiş dönemine girmiştir, geçiş 
dönemine girişin Katma Protokolünü imzalamıştır. Muhterem milletvekilleri, bütün 
bu hâdise, daha önce de söylediğim gibi, yeni bir politika yapmak değildir, bütün bu 
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hâdise Hükümetin kendine, hepimizin bildiği bir politikanın dışında, bir Ortak Pazar 
politikasının dışında yeni bir politika araması, yeni bir politika çizmesi hâdisesi 
değildir. Yapılan hâdise, Ankara Anlaşmasının hükümlerinin yerine getirilmesinden 
ibarettir... 

Aziz milletvekilleri; sözlerimin sonunda şunu ifade etmek istiyorum ki; bütün 
bu gerçekler altında zannetmiyelim ki, Ortak Pazarın tüm kafaları, belki bugün 
10 000 e yaklaşan eksperi, ilim adamlariyle Brüksel’de toplanmış, bütün kafalariyle 
düşündükleri yalnız ve yalnız ‘Türkiye’yi nasıl sömürebiliriz, Türkiye’yi nasıl yok 
edebiliriz’ değildir. Bizim kanaatimiz odur ki; Ortak Pazar için bundan evvel alınmış 
olan ve şimdi alınmış olan kararların Türkiye’ye, Türk ekonomisine, Türk siyasetine 
büyük mâna verdiğini ve bunların Türkiye için büyük önem taşıdığını kabul 
ediyoruz Ve bu sebeple Sayın Erbakan tarafından verilmiş olan gensoru önergesine 
katılmıyoruz.”42

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil (Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi)
kürsüye gelerek görüşlerini ifade etti: “…Bizim tetkiklerimiz de, geçiş dönemine 
intikalin mümkün olduğu neticesine vardı, işte bu karşılıklı mutabakat bize, 1969 
yılının 6 Şubatında Katma Protokolün müzakerelerine başlanması imkânını verdi. 
Bu müzakereleri 22 Temmuz 1970 te tamamladık, Ekim 1970 te nihai şeklini 
buldu, bu yılın 23 Kasımında da imzaladık. Şimdi, gerek Katma Protokolü, gerekse 
bütün belgeleri, onaylanmak için bugün Yüce Meclisin tasvip ve tetkikine sunmuş 
bulunuyoruz. Bunda usulsüzlük yok. Müzakereleri, Hükümetçe yetkili kılınan heyet 
yürüttü, belgeleri de o heyetin yetki verilen başkanı imzaladı. Bizim yaptığımız; 
girilmiş, kurulmuş bir ortaklığın bir devresinden öbür devresine geçiştir. Ortaklığa 
girip bütün taahhütler, vecîbeler yüklenilirken de riayet ve takibedilen usul bundan 
farklı değildi ki. Yani Türkiye, Ortak Pazara girerken evvelâ Parlâmentoya gelip; 
ben Ortak Pazara girmek için müzakereye gidiyorum, bu müzakere şu safhalarda 
cereyan ediyor, şöyle dediler, bu safhadayız, ne dersiniz gibi bir istişare olmadı. 
Hükümet; Hükümet olmanın, icra olmanın vasıf ve yetkileri içinde kararını verdi; 
gitti müzakeresini yaptı ve bu büyük teşekküle girdi. Girdikten sonra da Meclise 
döndü; ‘Ben öteden beri girmeyi emel edindiğim şu Ortak Pazar teşekkülüne şu 
şartlarla girme imkânını buldum, alın bakın, muvafıksa, tasvibedersiniz, tasdik 
edersiniz bu işi yürütelim’ dedi. E, asıl müesseseye girmek için muteber olan bu usul, 
esasen kurulmuş bir ortaklığın bir devresinden öbür devresine geçmek için muteber 
değil midir ki; meclislere izahat verilmedi, gizli yapıldı ve saire yoliyle birtakım 
istizahlara ve tereddütlere mahal ve imkân kalıyor…

Geçiş dönemine iyi şartlarla mı girdik kötü şartla mı girdik? O zaman, 
konuşmamın başında da izah ettiğim gibi kanun, protokol, bütün dokümanlar Yüce 
Heyetinize bugün sunuldu, Meclis gündemine girecek, komisyonlardan geçecek. 
En iyi muakkibi benim. Çünkü malî hükümleri, yani malî protokolün Türkiye’ye 
yardım hükümleri, Türkiye zait altı devlet parlamentosunca tasdik edildikten 

42 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 21 (14 Aralık 1970), 
s. 283-294.
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sonra, diğer hükümleri Türkiye Parlâmentosunda tasıdik edildikten sonra derhal 

yürürlüğe girecek. Yüce Heyetinizin tasvibini alabildiğim gün gümrük indirimleri 

ve hepsi o gün yürürlüğe girecek. O itibarla en süratli şekilde müzakeresine talibim; 

takibedeceğim. Huzurunuzda teker teker madde madde hepsi üzerinde duracağız. 

Konuşacağız, izahat vereceğim, geçireceğiz. Hal böyle iken şimdi bu meseleyi 

böyle hükümranlık haklarımızın elden gittiği, İsrail’in isteyip isteyip giremediği 

bir Siyonist birliği halinde mütalâa edilen, Katolik birliği halinde mütalâa edilen 

bu teşekküle girmemizi böyle acaba dejenere etmeden, kılçıklarından ayırarak 

müzakere etmek imkânımız yok mu? Bir kere Ortak Pazara dinî açıdan yaklaşmak 

neden icabediyor; bunu kestirmek cidden müşküldür. Acaba Müslümanlık muayyen 

zümrenin veya şahısların inhisarında mı? İslâmiyetin kutsal, aklî kaidelerini siyasi, 

iktisadi meselelerde çözüm yolu haline getirmek, dinle, dindarlıkla bağdaşıyor mu? 

Yoksa bugün arkamızda bırakmakla övündüğümüz devrelere mi döneceğiz? …

Onun için benim istirhamım, Ortak Pazar işini, bu taraflarından âri olarak 

girdiğimiz bir teşekkülün bir devresinden öbür devresine geçişin şartları halinde 

getirdiğimiz kanımla birlikte enine, boyuna ve bütün teknik taraflariyle müzakere 

edelim.Onun için umumi olarak öne sürülen itirazlara kısaca arzı cevabedeceğim, 

gensoru açılıp açılmamasını Yüce Heyetin elbette ki, takdirine muallâk bırakacağım 

ve teknik teferruat ile ilgili kısımları da arzına çalıştığım ve tacilini gaye edindiğim 

kanunumuz huzurunuza geldiği zaman hep beraber müzakere edeceğiz…

Bugün Avrupa topluluğunu meydana getiren altı Avrupa ülkesi, Almanya, 

Belçika, Fransa, Holânda, İtalya, Lüksemburg ilk olarak aralarında bir Ortak Pazar 

meydana getirdiler, bu suretle altılar, dünya ülkeleri arasında iktisadi kalkınma ve 

hayat seviyesi bakımından en ileri olanlar arasına girmişlerdir. Türkiye, işte bu refah 

bölgesine yavaş yavaş katılma kararını almıştır. Türkiye’nin Ortak Pazarla ortaklığı 

bu yaklaştırmayı kolaylaştırmak gayesini güder. Bunun için de ortaklık, Türkiye’nin 

sanayileşmesine ve aynı zamanda Avrupa’ya olan ihracatını çoğaltmasına yardım 

eder. Zannediyorum ki, şu okuduğum metinde Türkiye’nin tarihini değiştirdiği 

veya Sayın Erbakan’m yüce huzurunuza takdim etmek istediği hüviyete büründüğü 

yolunda bir işaret veya îma olmasa gerek. Benim mâruzâtım bu kadar, Yüce 

Heyetinizi saygılarımla selâmlıyorum.”43

Erbakan tarafından verilmiş gensorunun müzakeresi bittikten sonra önergenin 

gündeme alınıp alınmaması hususu oya sunuldu ve önerge kabul edilmedi.44

43 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 21 (14 Aralık 1970), 
s. 294-301.
44 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 21 (14 Aralık 1970), s. 302.
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Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun, Yüksek Denetleme Kurulunda 
yapılmış olan değişliklerin hukuka aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89. 
maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/11)

Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) tarafından verilen Yüksek Denetleme 
Kurulunda yapılmış olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge 
Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşiminde okundu: 

“Yüksek Denetleme Kurulunda toplu halde yapılmış olan değişiklikler, çeşitli 
yönlerden, idareye hâkim olması gereken dürüstlük ve hukuka saygı anlayışına 
aykırı bir seyir takibetmiştir. Bu işlemlerdeki hukuka aykırılık kesin bir hükme 
bağlandıktan sonra, dahi haksız ve keyfî muamelede ısrar edilmesi, durumun 
vahametini artırmıştır. Hatalı ve haksız yolda ısrar Devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. 
Konu ile birinci derecede ilgili olan Başbakan hakkında, Anayasanın 88 nci 
maddesine gore gensoru açılmasını arz ve teklif ederim.”45

Gensoru önergesinin daha sonraki birleşimde gündeme alınıp alınmaması 
hususunun görüşüleceği açıklandı. 

Afyon milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun, Yüksek Denetleme Kurulunda 
yapılmış olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 25 Aralık 1970 Cuma günü toplanan 27 nci birleşiminde görüşüldü. 

Söz, önerge sahibi Hamdi Hamamcıoğlu’na (Afyon Karahisar) verildi: “…
Anayasamızın 132 nci maddesinin son fıkrası, gensorumuza konu teşkil eden ve 
esasında münferit bir olay olmaktan çok, bugün Türkiye’de tevali ve temadi eden 
kanunsuzluklar zincirinin bir halkasını teşkil eden Yüksek Denetleme Kurulu 
üyelerinin, kaza organlarının mütaaddit kararlarına rağmen, görevlerine zamanında 
iade edilmemeleri nedeniyle tereddüde mahal vermiyecek şekilde bir kere daha 
ihlâl edilmiş bulunmaktadır. Anayasamızın mezkûr maddesi ‘Yasama ve yürütme 
organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorunluğundadır. Bu organlar 
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez’ âmir hükmünü getirmiştir. Şimdi, bu maddenin ihlâl 
edilip edilmediğini anlıyabilmek için olayın bizi ve iddiamızı ilgilendiren kısmını - 
kronolojik seyrine göre kısmen göz atmak suretiyle - bilgilerinize arz etmekisterim… 

Muhterem arkadaşlarım; hâdise şekil yönünden kapanmış ve Devletin bir 
kısım memurlar görevlerine iade edilmişlerdir. Olayın altında yatan nedenleri, 
önergemize iltifat buyurulduğu takdirde, titiz ve dikkatli çalışmalarımızla ortaya 
çıkarabileceğiz. Devletin temel varlığını teşkil eden kuvvetler ayrılığı prensibinde, 
idare hukukunun deyimi ile yasama, kaza ve icra organlarından müteşekkil üçayaklı 
bir masanın ayaklarına dokunmakta veya onu zedelemekte devam ettiğimiz takdirde, 
bir gün bu masanın devrilmesine şahit olursak şaşmamak gerekir. Sayın Hükümetin, 

45 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 182-183.
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Gensoru önergesinin konusu kalmadığı şeklinde bir cevap vereceğini de tahmin 
etmekteyiz. Bu ihtimal karşısında haksız davranışların örtbas edilmek istendiği 
kanaati Parlâmentoda ve kamuoyunda hâkim olabilecektir. Bu ihtimaller göz önüne 
alınmak suretiyle önergeme müspet oy vermenizi istirham der, dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuz için hepinize saygılarımı arz ederim.”46

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi grubu adına söz alan Ahmet 
Durakoğlu(Sivas) şu görüşleri dile getirdi: “…Hükümetin durumu nedir? Bir 
memuru siyasi sebep ve saik ile kanunlara ve nizamlara aykırı olarak bir muameleye 
tabi tutan Hükümet, Türk Ceza Kanununum 228 nci maddesi karşısında suçludur. 
Ortaya çıkan delillerle de, suçluluğu sabittir. Bakıyoruz ki, umumi kanaat ve hava 
bu, bilâhara bu tasarrufun arz ettiği sebeplerle yapıldığını ileri süren Hükümet 
üyelerine karşı müdafaa sadedinde değil, zaten olamaz da, onlar böyle söyleyince 
karşı mütalâaları davet edecektir, karşı mütalâlara bakıyoruz. Diyorlar ki, Yüksek 
Denetleme Kurulunun Başbakanın kardeşlerine Devlet Demiryolları arsasının 
verilmesi ile ilgili olarak aleyhte bir karar vermiş olmasından dolayı bu karar alındı, 
bu tasarruf yapıldı. Bakıyoruz, doğru. Yüksek Denetleme Kurulunun bu konuda 
kararı var…

Bakanlar Kurulunun görevden alma konusundaki işlem de bu nitelikteki 
işlemlerdendir ve hemen akabinde yürütmenin durdurulması kararı karşısında 
yürütme organı olan icranın, Hükümetin ne yapacağını söylüyor, savsaklamıyacaktır 
diyor, engel olmıyacaktır diyor, geciktirmiyecektir diyor. Hattâbir yerinde, her şeyi 
bırakın da insaf ölçüleri içinde gayet veciz bir ifadede bulunuyor; ‘bu durumda 
idarenin her hangi bir yeni işlem yapmasına ihtiyaç yoktur.’ Yani yürütmenin kararı 
verildikten sonra, idarenin yeni bir işlem yapmasına ihtiyaç yoktur. ‘Engel olmaması 
yeterlidir’ diyor. Çünkü görevden alma işlemi verildiği andan geçerli olmak 
üzere durdurulunca ona dayanan ve onu kovalıyan işlemler dahi durur. Önceki ve 
sonraki atamalar yapılmamış olur. Kadro kaldırırsanız, kadro kaldırılmamış olur. 
Nitekim kadronun kaldırılması üzerine, Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri hemen 
Danıştaya müracaat etmişlerdir. Danıştay o yürütmeyi de durdurmuştur. Ne tarafına 
bakarsanız bakın, Hükümet bir çaba içindedir, sağa müracaat, sola müracaat, fakat 
karşısında yargı organının bulur ve bulduğu anda da geri çekilir. Şimdi denebilir 
ki, Sayın Hamdi Hamacıoğlu arkadaşımız da ifade ettiler, efendim ne uzunuzun 
bahsedip duruyorsunuz; biz bu görevden aldığımız kimseleri görevlerine iade ettik, 
oldubitti. Yani göreve iade edilmesi bu tasarrufun acaipliğini, garipliğini, kanuna 
aykırılığını birsüre için unutturabilir, o kadar. Bundan başka bir şey yapmaz. Ama 
gerek görevden alırken işlediğiniz suç, gerekse yargı organları tarafından verilmiş 
olan kararları yerine getirmemek, tam 7 ay Devletin yüksek memurlarını maaşsız 
bırakmak - bir kısmı görevlerine gitmişler ve maaşlarını almışlardır bu ayrı mesele 
– hiçbir zaman affedilecek şey değildir, işin mânevi tarafı budur, öte yanda mevcut 
Anayasa karşısında, Anayasanın hükümlerinin tatbikini geciktiremiyeceksin, 

46 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 27 (25 Aralık 1970), 
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sürüncemede bırakmıyacaksın, derhal anlamına gelen yürütmenin durdurulması 
kararının geciktiremiyeceğini söyliyen maddesine rağmen, 7 ay uzak gibi, 
geciktirildiği, savsaklandığı, ihmal edildiği sabit olan ikinci bir suçu da işlemek 
durumunda kalmıştır Hükümet…

G.P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı(Konya) görüşlerini sundu: “…İdari 
tasarrufta objektiviteden uzaklaşılmış, plânlı karma ekonominin ihlâl edilmez 
üniteleri durumunda oldukları bilinen ve milyarlık kaynakları tasarruf eden Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin, kanunlarla öngörülen amaçlara uygun şekilde işleyip 
işlemediğinin, denetlemesiyle görevli bu personelin gayri samimî gerekçelere 
dayanılarak görevlerinden alınmış bulunmaları, hukukun ana prensibi esasına 
göre de müktesep hakları ihlâl derecesine varmış; düşük kadrolarla başka göreve 
aktarılmaları sübjektif haklan ihlâl etmiştir. Bu gerekçeler kabili münakaşa olmıyan 
bir kaza organı ilâmına müstenidolmasına binaen, Hükümetin, bilhassa Anayasanın 
105 nci maddesinin sarahati karşısında, mesuliyetinden şüphe etmemek icabeder…

Bugün Türkiye’de en çok hukuk devletinden, kanun hâkimiyetinden bahsedilir; 
ama ıstırapla söylemeye, açıkça belirtmeye mecburuz ki, hukuk devleti, kanun 
hâkimiyeti çok kere kişilerin hakkını almakta, makamlarının hakkını verip 
kendisinin dilediği gibi hizmet etmesi babında ondan kuvvet almakta, ancak ve 
ancak mesuliyetinin idrakinde, hakkın sahibine verilişinde maalesef şahin gibi değil 
de karga gibi davranışından, umursamaz davranışından biz Güven Partisi olarak 
ıstırap duymaktayız. Geçen geçti, sorumluluk üzerinde kesin duruşumuz olmıyacak, 
geç de olsa tashih edilmiştir. Bundan dolayı müteşekkiriz. Ancak geçen zaman 
süresi içerisinde memleketin ve İktisadi Devlet Tevekküllerinin zararı kötü olmuştur. 
Bu bir kötü emsal olur da, gelecekte hep böyle yapılıp gelecek mi diye üzüntülü 
bulunmaktayız. Eğer gensoru kabul edilir, derinliğine inilir, bir daha yapılmaması 
yolunda Yüce Meclis karar alır, tenevvür edilirse Güven Partisi olarak memnun 
olacağız…”47

Adalet Partisi Millet Meclisi grubu adına söz alan Abdülkadir Kerimoğlu(Mardin) 
“…Bu mukaddemeden sonra Sayın Hamamcıoğlu’nun iddiasını iki noktada tahlile 
tabi tutacağım:

1. Hükümetin idari tasarrufunun hukukî neticeleri ve Hükümet tasarrufunu geri 
alıp Denetleme Kurulunun sekiz üyesini tekrar vazifelerine iade ettikten sonraki 
netice. Bu objektif izahım, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk sistemi çerçevesi içinde 
olacaktır. Hukuk sistemiyle Anayasa münasebetlerinin bambaşka bir mahiyet arz 
ettiğini de pek muhterem hukukçu arkadaşlar ve ilim adamları, Türkiye’de işlenmiş 
bir mevzu olarak bilirler. Girişe, Yüksek Denetleme Kurulunun teşkilâtından 
bahsetmekle başlıyacağım…

Görülüyor iki, idare hukukunun prensipleri bakımından, hukuk sistemi 
bakımından Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin vazifelerinden alınıp Yüksek 
iktisadi Devlet Teşekkülleri murakabe üyeliğine tâyinlerinde bir hukuki sakatlık, 

47 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 27 (25 Aralık 1970), 
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hukuka aykırılık yoktur. Muhterem üyeler dâva dilekçelerinde diyorlarki, bizi 
müddetli vazifeye aldırlar diyorlar. Yani Yüksek Denetletme Kurulundan alıp 
iktisadi Deıvlet Teşekkülleri Yönetim Kurulu üyeliğine, muvakkat vazifeye aldılar 
ki, açıkta bıraksınlar diyorlar. Hükümet bu görüşü de çürütecek bir tasarrufla altı 
aylık devre için atananları, üç senelik devre için atayarak iyi niyetini göstermiştir. Bu 
arkadaşlar arasında, isim zikretmiyeceğim, bu üç yıl içinde tekaüd olacak arkadaşlar 
da vardır. Demek idarenin, Hükümetin gayesi bunları açıkta bırakmak değildir. 
Demin arz ettiğim gibi, üye adedinin fazla olmasında Kurulun rasyonel ve hukukî 
çalışma imkânları yoktur. Esas raporları hazırlıyanlar da uzmanlar olduğuna göre, 
uzmanların hazırlıyacağı raporu Kurulun huzuruna getirip bir ay içinde bu raporları 
çıkarma kanuni zaruretinden gelmektedir…

Bu bakımdan ben bu tasarrufta hukuka aykırılık görmediğim inancı içinde 
gensorunun, Parlâmentonun çalışmasına mâni olmaması bakımından, açılmasına 
lüzum olmadığı kararının verilmesini reylerinizle izhar etmenizi saygı ile arz 
ederim.”48

Bakanlar Kurulu adına söz alan Devlet Bakanı Hasan Dinçer (Afyon Karahisar) 
şu görüşleri ifade etti: “…Evvelâ yapılmış olan tasarrufun gerçek bir hulâsasını 
yapmakta fayda var. Yüksek Denetleme Kurulu, 1965 te Halk Partisi iktidardan 
ayrıldığı sırada, yeni Hükümet daha kurulurken acele yapılan tasarruflarla 
kabartılmış ve Adalet Partisi iktidara geldikten sonra da itiraf edeyim ki, bâzı 
ilâveler yapılmak suretiyle bu aded 16 ya yükseltilmiştir.9 dan 16 ya yükseltmişinin 
gerçek nedenleri budur. Sonra, bu müessesenin çalışmasında daha rasyonel bir 
sisteme gidilmesi düşünülmüş, daire başkam tarafından teklif getirilmiş ve 16üye 
ile meselelerin müzakere edilmesi, dikkat buyurum, kontrol değil, teftiş murakabe 
değil, müzakere edilmesidir. Murakabe edilmiş olan müesseselerin raporlarının 
müzakere edilmesinin verimli olmadığı, bâzı müşküller arz ettiği, bu adedin daha 
aşağı indirilmesinde fayda olduğu mülâhazası hâkim olmuştur ve bu mülâhaza ile o 
halde bu adedi nasıl azaltırız? Meselesi üzerine eğilinmiş, adedi azaltmakta keyfîlik 
olduğu iddiası bulunmasın mülâhazasiyle de bâzı objektif kıstaslar kullanılmıştır. 
Böylece başka vazifelere atananlar içerisinde bugün Başkanlığa kadar getirdiğimiz, 
bu kurulun başkanlığını tevdi ettiğimiz kimseler de bulunmaktadır…

Ziraat Bankasına aidolan kısma gelince: Kredi limitlerinin tecavüzü tenkid edilmiş 
ve bu tecavüzün badema yapılmaması tavsiye edilmiş ve pek çok olan bu tecavüzler 
karşısında, adedi fazla olan bu misaller karşısında altı tane de misal vermiş. Bu altı 
misal arasında Sayın Başbakanın kardeşinin sahibolduğu özel Yükseliş Kolejinin 
ismi de geçmekte, ama başka kimselerde var ve aynı raporda misalin mütaaddit 
olduğu da yazılı. Şimdi bu raporlar nasıl bir işleme tabi tutuluyor? Bu raporlar 
alâkalı bakanlığa gönderiliyor, bu raporlar alâkalı müesseselere gönderiliyor. Tıpkı 
müfettişlerin vesayası gibi onlarda bunlara karşı cevaplarını veriyor ve düzeltilmesi 
lâzımgelenler düzeltiliyor, isabetli olmıyanlar yine aynı işleme tabi tutuluyor. Şimdi, 
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hal böyle olunca, Yüksek Murakabe Heyetindeki tasarrufları, bu tasarruflardaki 
isabetsizlik iddiaları bir kenara, çünkü artık mahkeme kararına bağlandığı için 
onu münakaşa etmiyelim burada - yargı kararları kabili münakaşa değildir - ama 
bu tasarrufun Sayın Başbakanın kardeşleriyle ilgili bir raporun verilmiş olması gibi 
bir sebebe bağlanmış olması, şu verdiğim izahat ve rapor muhteviyatı karşısında, 
zannediyorum ki bir zorlamadır…

Yüksek Hâkimler Kurulundan bir misâl vereyim: Bir hâkim bir yerden bir yere 
naklediliyor; bu nakli beğenmiyor; Danıştay’a müracaat ediyor, Danıştay nakli iptal 
ediyor. İptal kararının tarihi şöyle: 18. 11. 1965 gün ve G5/338 esas, 65/359 karar. 
İptal kararı uygulanmıyor. Tazminat dâvası açıyor ve tazminata hüküm alıyor. Hüküm 
aldığı tarih 7. 10. 1966 gün- ve esas 965/197, karar 966/956. İki defa tazminat dâvası 
açıyor; birisi 3 000, diğeri 5 000 lira olarak bu tazminat taleplerini de kazanıyor. 
Şimdi, arkadaşlar, yani Yargıtay’da var, Yüksek Hâkimler Kurulunda var, bizde 
de olsun için söylemiyorum, ama kararların aynen yerine getirilmesi, eski halin 
aynen iadesi çok ahvalde gayrimümkün olduğu için, bunların bütün haklan mahfuz 
tutulmak suretiyle muadil bir tatbikata gidilmesi de yine kararın uygulanmasıdır ve 
Adalet Partisi iktidarı süresince mesele böyle düşünülmüş ve tatbikata böyle devam 
edilmiştir. Vaktinizi fazla almamak için sözlerimi burada kesiyorum. Takdir Yüce 
Heyetinizindir.”

Afyon Karahisar milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun gensoru önergesi oya 
sunularak gündeme alınması Genel Kurulca reddedildi.49

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, İstanbul’un Sağmalcılar semtinde ortaya 
çıkan kolera hastalığının önlenmesi konusunda, zamanında gereken tedbirleri 
almakta sorumsuzca davrandığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince 
Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/13)

Celâl Kargılı (İçel)tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, İstanbul’un 
Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera hastalığının önlenmesi konusunda, 
zamanında gereken tedbirleri almakta sorumsuzca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önerge, Millet Meclisinin 9 Aralık 1979 tarihinde toplanan 19 ncu 
birleşiminde okundu: 

“İstanbul’un Sağmalcılar semtinde görülen ve kolera olup olmadığı henüz 
resmen açıklanmıyan sâri bir hastalıktan dolayı 14 kişimin derhal öldüğü ve 315 
kişinin de aynı hastalıktan dolayı hastanelerde yattığı bildirilmektedir. Bundan iki 
ay kadar önce, komşu ülkelerde kolera vakalarının tesbit edildiği iddia edilerek, bu 
tehlikenin yurda sıçramaması için çok büyük çapta tedbirler alındığı gerekçesiyle 
geniş bir kampanya açılmıştı. O zamanlar bu kampanyanın gerçekten böyle bir tehlike 
gerekçesiyle mi açılmış olduğu, yoksa bir siyasi amaçla mı böyle bir kampanyaya 
girişildiği şüpheleri kamuoyunda yaygınlaşmıştır. Kolera hastalığının yurda 
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sıçramasını önleme maksadiyle başlatılan kampanyanın açılmasından bir müddet 
sonra ise, yetkili şahıslarca artık bu tehlikenin ortadan kalkmış ve önlenmiş olduğu 
açıklanarak kolera tehlikesine karşı halkı koruma için alınmakta olan tedbirlerden 
vazgeçilmişti. Şu anda İstanbul’un Sağmalcılar Semtinde görülen ve başlıyan 
olayın üzerinden dört gün geçmiş olmasına rağmen, ilgililerce halen hastalığın tam 
teşhisinin yapılamamış olduğu bildirilmektedir. Oysa, kolera gibi vahim ve tehlikeli 
bir hastalık şüphesiyle hastanelere yatırılan yüzlerce vatandaşın, hangi hastalıktan 
yatmış olduklarını bugüne kadar teşhis edememek, tıp ilminin imkânları dışında 
kalan bir problem değildir. 

Sağlık Bakanı Vedat Ali Özkan’ın, bu hastalığın seyri hakkındaki tutumu da 
çok muğlaktır. Bakanın beyanları, hem bu hastalığın kolera vakası, hem de başka 
bir hastalık olabileceği şeklinde tezahür etmektedir. Şayet bundan bir müddet 
önce, Türkiye’ye gerçekten kolera hastalığının sıçrama tehlikesi mevcut idiyse, 
o zamanlar alınan tedbirlerle bu tehlikenin ortadan kalkmış olduğunu açıklamak 
ve bu açıklamadan kısa bir müddet sonra da Türkiye’de kolera hastalığının 
mevcudolabileoeğini söylemek Sağlık Bakanının görev sorumluluğu ile asla 
bağdaşamaz. Şayet Türkiye’de kolera tehlikesi ve hastalığı mevcut değilse, o zaman 
da bu havayı yaratmaktaki amaç hangi nedenlerden doğmuştur, bunların açıklanması 
gerekir. Bundan iki ay kadar önce alınan tedbirlerle tehlike giderilmiş ise, şimdi, hem 
de can kaybıyla başlıyan son hastalık olayı neden başgöstermiştir? Şayet bu hastalık 
kolera ise, demek ki alındığı söylenen tedbirler kiflayetsiz kalmış, tehlike kalmadı 
beyanlariyle de halk uyutulmuştur. Ayrıca kolera hastalığının teşhisi için günlerce 
lâboratuvarlarda uğraşmak gerekmemektedir. Çünkü kolera bilinen bir hastalıktır ve 
tıp ilmi bunun en kısa zamanda teşhis edilebilme usulünü bulmuştur. 

Buna rağmen Sağmalcılar’da başgösteren olayın kolera olup olmadığının 
ilgililerce henüz resmen açıklanmaması Türk halkını geniş çapta tedirgin etmiş 
ve şaşkına döndürmüş ve kolera hastalığı üzerinde aylardır yürütülmekte olan bu 
kampanya ve spekülasyon Türkiye için çok zararlı bir yönde gelişir hale gelmiştir. 
Sağmalcılarda ortaya çıkan vakıa ve kolera hastalığı etrafında bugüne kadar yaratılan 
havanın gerisinde yoksa halkın dikkatini başka noktalara çekmek gibi bir siyasi amaç 
mı vardır? Bu hastalık ya koleradır, ya değildir. Bu durum derhal açıklanmalı ve 
hastalık gerçekten kolera ise, bundan iki ay kadar önce alındı denen safsata tedbirler 
gibi tedbirler değil, ciddî tedbirler alınmalıdır. 

Sağlık Balkanı Vedat Alli Özkan’ın kolera konusundaki bundan önceki ve 
şimdiki tutumu tamamen bir sorumsuzluk içerisinde cereyan etmektedir. Bu davranış 
ise Türkiye’ye çok yönlü ve telâfisi mümkün olmıyan zararlar vermiştir. Bu nedenle 
Sağlık Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasını 
talebederim.”

Gensoru önergesinin, bir sonraki birleşimde gündeme alınıp alınmaması 
görüşülmek üzere gündemdeki yerini alacağı belirtildi.50

50 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 184-185.
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Sağlık Bakanı hakkındaki gensoru önergesi 7 Ocak 1971 tarihinde toplanan 31 
nci birleşimde ele alındı. Önerge üzerinde ilk söz bağımsız İçel milletvekili Celâl 
Kargılı’ya verildi: 

“…Türkiye’nin çevre sağlığı şartları, bu hastalık girdikten sonra bir daha çıkmasını 
mümkün kılmıyacak kadar berbat durumdadır diye uyarmış. Kaç yıllarında?1966 
da. Bütün bunlara rağmen Hükümet konunun ciddiyeti üzerine eğilmek yolunu, 
her nedense, seçmemiş, seçememiştir. Şimdi muhterem arkadaşlar, bu kadar 
ciddî bir meselede, bu kadar sorumsuz davranışın ben elbette ki muhasebesini ve 
yorumunu fazla yapmak istemiyorum, kolera, soğukların başlamasiyle bir müddet 
için durgunlaşmış, yani bizim ilgililer bu meseleleri uyardığı zamanlarda kolera 
soğukların başlamasiyle bütün dünyada bir durgunluk safhası geçirmiştir. Fakat1970 
Ağustos aylarında Eltor Rusya, Libya, İsrail’de kendisini tekrar göstermiştir. 
Mısır’a da bu hastalık girmiş, fakat Dünya Sağlık Teşkilâtı bu hastalığı Mısır’ın 
sakladığına dair ihbarlar almış. 12 Ağustos 1970 tarihli Hürriyet Gazetesi bir manşet 
haberiyle kolera kapımızda başlığiyle Türk kamu oyunu ve Hükümeti koleraya karşı 
uyarmıştır. Yani şimdi bu safhadan geçtik geldik 1970 e ve 1970 de uyuyan bu dev 
mikrop bütün dünyada uyanıyor ve bizim kapımızda uyuduğu zaman Rizaiye’de,12 
Ağustos 1970 tarihli Hürriyet Gazetesi bir manşet haberiyle Kolera kapımızda 
başlığiyle Türk kamu oyunu ve Hükümeti koleraya karşı uyarıyor. Bu tarihlerde de 
Hükümet devalüasyon karariyle meşgul bulunmakta. O günlerde halk bir yandan 
kolera, diğer yandan devalüasyon haberleri arasında sıkışmış kalmıştır. Millet bir 
anda üzerine gelen bu iki olaydan hangisinin daha çok tehlikeli olduğu tercihini 
yapmaya çalışırken Sağlık Bakanı Sayın Özkan kendi şanına çok yakışır bir tarzda 
tam bir propagandis edasiyle kolera tehlikesine karşı amansız bir silâhşor kesilerek 
jet lâkabının yanına zannediyorum bir de Boing- 47 kelimesinin konulması fırsatının 
ele geçtiğini görüp, paçaları sıvamayı ihmal etmemiş ve koleraya karşı açtığı ve de 
açacağı büyük cihat hareketini Türkiye ve de dünya basınına el altından çeşitli, türlü 
yollardan hem de kendisinin hiç haberi olmadan duyurmayı başarmıştır… 

Kolera tehlikesinin yurda girdiği ve herkesin haklı olarak Hükümeti ve Sayın 
Bakanı suçlu bulduğu an, Meclis tatil olmasına rağmen, derhal Meclisin toplandırılıp 
bu Hükümetin ve bu Sayın Sağlık Bakanının derhal görevden uzaklaştırılması gerekti. 
Ama ne yazık ki biz Meclisin açılmasına kadar bu meseleyi huzurunuza getirme 
fırsatını bulamadık. Ama gönül isterdi ki bu hastalığın tesbiti ve bu sorumluluğu, 
mevcut edende bu Meclis derhal toplatılsın ve bu Hükümet görevinden alınsın. 
Kolera hastalığının bir baskın halinde yurdumuza girdiği zamanlarda yeter miktarda 
aşı, yeter miktarda serum ve yeter miktarda kolera yasağının mevcut bulunmadığı 
herkesçe bilinen bir gerçektir. Beş yıl öncesinden itibaren türlü uyanlara rağmen 
ve 1970 Ağustos aylarında her türlü tedbir alındı denmesine karşılık kolera yurda 
girdiği an hiçbir tedbirin dahi alınmadığını görerek bunu dile getirerek bu konuda 
ilgilileri denetime davet etmek acaba ne maksatla bu Meclisi fuzuli yere işgal etmek 
şeklinde adlandırılıyor? Benim tek içinden çıkamadığım, anlıyamadığım ve de 
adlandıramadığım bu değerlendirmedir… 
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16 Ekim tarihli gazetelerde ise Sağlık Bakanının şu demeci yer almış: Hastalığın 
kolera olmadığı tesbit edilmiştir. Fakat biz tam bir kolera mücadelesine girdik. 
Tedbirlerimizi aldık. Bu mikrop paratifo dizanteri hastalığını yapan mikroplar 
grupudur. Ben fazla demeçler okumıyacağım. Hastalık Türkiye’de varken, bu 
hastalığın kolera olduğu girer girmez ilk defa tesbit edilmişken, bu hastalığın en 
resmî ağızlar tarafından kolera olmadığı açıklanırken, Türkiye’de hiç kolera yokken 
ve kolera mücadelesi safhasiyle biz bunu karşılıyoruz. Şimdi bir noktaya geliyorum. 
Millete hak vermemiz lâzım. Kolera sınırlarımızdayken kısa bir çalışmadan sonra 
ki bizi dünya tecrit etmişti, biz kısa bir açıklamadan başka bir şey yapmadık, kısa 
bir açıklamadan sonra Sayın Bakan, kolera tehlikesi atlatılmıştır, Türkiye’ye kolera 
girmiyecektir diye en kesin ağız ile konuşmuştur. Tamam, millet rahat nefes almış. 
Türkiye’ye kolera girmiş, Sayın Bakan, bu hastalık meçhul bir hastalık, bu hastalık 
su epidemisi, bu hastalık bağırsak hastalığı, bu hastalık para - kolera, sonra bu 
hastalık el - tor demiş. Hastalık girdiği zaman, kolera değil. Hastalık girmeden, 
Türkiye’ye kolera girmeyecektir beyanatı veriliyor. Hastalık girdikten sonra kolera 
değil denmiş, ondan sonra kolera denmiş. Şimdi arkadaşlar, bir müddet sonra da yine 
Sayın Bakan kendi ağzından Türkiye’de kolera tehlikesi kalkmıştır, - şimdiki hali 
söylüyorum- şeklinde bir havanın içerisindedir… 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitiriyorum. Sayın Sağlık Bakanı Vedat Âli 
Özkan, şu safhasını anlattığım bütün kısımda Türkiye’nin, gerek koleralı bir memleket 
olması durumuna gelmesinde, gerek bütün tedbirler rağmen alınabilecek tedbirleri, 
gerek bütün uyarılara rağmen alınabilecek tedbirleri alma yoluna gitmediğinden ve 
kolera hastalığını gizliyerek ileride karşımıza daha büyük tehlikelerle bu hastalığın 
çıkması ihtimalinin doğmasına sebebolmasından hakkında verdiğim gensoru 
önergemin görüşülerek gündeme alınmasını önerir, derin saygılar sunarım.”51

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Reşit Ülker(İstanbul) görüşlerini 
sundu: “…Esasen, evvelce Suriye, Irak, İran’da sınırlarımıza kadar gelmiş olan 
kolera, Ağustos başlarında da Sovyet Rusya’nın Karadeniz kıyılarında salgın halinde 
görülmüş, Sovyet Rusya, Yalta, Soşi, Sivastopol, Kerç, Odesa gibi kıyı şehirlerinin 
hepsini kapamak zorunda kalmıştır. Hükümetimiz, 10 Ağustos 1970 de, Rus 
gemilerinin İskenderun’da karantina altına alınacağını bildirmiş, 12 Ağustos 1970 
de Rusya’dan gelenlerin beş gün karantinada kalmaları karar altına alınmıştır. Aynı 
gün Sağlık Bakanı, dört tarafımızdan çevriliyiz, fakat gayet tedbirliyiz biçiminde 
demeçte bulunmuştur. 13 Ağustosta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Özkan, 
elde ettiğimiz bilgilere göre İran’da kolera salgını vardır biçiminde bir demeçte 
bulunmuştur. Aynı gün Sovyet Rusya’nın Özbekistan Cumhuriyetinin bir gelmişi 
rıhtıma yanaştırılmamıştır.14 Ağustosta Trakya, Kuzey - Doğu ve Güney -Doğu 
bölgelerinde bâzı illerin sağlık müdürleri ve yardımcı personel göreve çağırılmıştır. 
Koleraya karşı 21 ilde doktorların izinleri kaldırılmıştır. Bu illerin arasında İstanbul, 
Ankara, İzmir vardır, yani sonradan koleranın patlak verdiği İstanbul ili de vardır. 
15 Ağustosta koleranın Suriye ve Mısır’da da yayıldığı bildirilmiştir. Sağlık Bakanı 

51 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 596-607.



105

Özkan, karantina süresi dolmadan bir İranlıyı serbest bırakan Çubuk Devlet Hastanesi 
doktoru Sadık İnanç’ın bakanlık emrine almıştır. Aynı gün Bakan, kolera Türkiye’nin 
dört bir tarafını sarmıştır demiştir. Yine aynı gün Lübnan, Suriye ve Ürdün ortak 
toplantı yaparak koleraya karşı aşı kampanyası açılmasına karar vermişlerdir… 
25Ağustos kolera aşısı kuyruğumda bir vatandaşımız ölmüştür. 27 Ağustosta 
Başbakan Demirel, koleranın olmadığını söylemiştir. Örneğin bir gazetenin başlığı 
şöyledir: Demirel: Kolera vakası yok. Başlık böyle. Sayın Başbakan, kolera hakkında 
bir diyeceğiniz var mı sorusu sorulmuş, Sayın Başbakan da karşılık olarak: Türkiye 
bir kolera memleketi değildir. Kolera vakaları komşu memleketlerde görülmüştür, 
diye haberler mevcut, esasen komşu memleketlerde de kolera salgını vardır diye bir 
durum yok, sadece münferit vakaların görüldüğüne dair haberler var. Bunun için 
Hükümet mühim tedbirlere tevessül etmiştir. Başbakanın bu beyanından sonra 28 
Ağustosta Sağlık Bakanı Özkan, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin 
hassas bölge olmaktan çıkarıldığını ilân etmiştir. Bunun üzerine başta İstanbul olmak 
üzere, esasen yetersiz olan aşılama faaliyetine son verilmiş, esasen çok gevşek olan 
tedbirler büsbütün kalkmış duruma gelmiştir. İstanbul’un hassas bölge olmaktan 
çıkarılmasından bir süre sonra 13 Ekim günü Sağmalcılarda kolera patlak vermiş ve 
kısa bir zamanda bütün yurda yayılmıştır ve Bakanlık belli rakam vermekte 50 nin 
üstünde şu kadar yurttaş öldü, diye beyan edilmektedir, fakat bu beyanlar, üzerinde 
dikkatle durulması ve incelenmesi lâzım gelen beyanlar niteliğini taşımaktadır. 
Turizm ülkesi olan Türkiye’nin, koleralı ülke damgasını yemesi yüzünden milyonlarla 
ölçülmeyecek maddi ve mânevi kayba uğranılmıştır, bu olayların patlak vermesi ile 
Türkiye, bütün dünyanın gözünde bir koleralı ülke haline gelmiştir ve bundan doğan 
ve doğacak zararlar devam edip gitmektedir…

Kolera tehlikesi karşısında önce yerinde olarak tedbir alınmıştır, fakat 
birtakım siyasi mülâhazalarla, halkı memnun etme mülahazaları ile Başbakanın da 
konuşmasından sonra bu tedbirlerden vaz geçilmiştir. Sağmalcılardaki gecekondu 
bölgelerinde aşı kesildi... Tedbirler kaldırıldığı halde, aşı, sonuna kadar yapılması 
lâzım gelirken yapılmamıştır. Kolera çıktıktan sonra karantina tedbiri alınmamıştır 
ve bütün yurda bulaştırılmıştır. Bütün bunların yanında Beş Yıllık Plânın ilkeleri 
yerine getirilmemiştir. Bu sebeplerden dolayı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sağlık 
Bakanı hakkında gensoru açılmasına taraftarız, saygılarımla.”52

Güven Partisi adına Reşit Önder (Tokat)önerge hakkında söz aldı: “…Türkiye’de 
bu hastalığa karşı ne gibi tedbirler alınmıştır? Bu hastalığa karşı Türkiye’de bir tedbir 
alınmadı demek insaf duygulariyle bağdaşamaz. Zira ilk fırsatta 33 bin litre aşının 10 
- 15milyon vatandaşa yapılmış olduğunu resmi kayıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz. 
Sağlık Teşkilâtı mensupları bu konuda büyük gayret sarf etmişlerdir. Güven Partisi 
Grupu adına, sırası gelmişken, bu konuda hizmet eden bütün Türk hekimlerini ve 
sağlık personelini hem tebrik ederiz hem de şükranlarımızı ifade ederiz. 

52 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 607-623.
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Kolera tehlikesini yok edecek köklü ve yaygın çevre sağlığı tedbirleri doktorların 
ve yardımcı sağlık personelinin yetki ve imkânlarını aşan, Devletin mahallî 
idarelerinin elbirliği ile çalışmasını gerekli kılan vadeli ve şümullü tedbirlerdir. Ancak 
çoğu salgında olduğu gibi fedakâr hekimlerimizin ve yardımcı sağlık personelinin 
çalışmalariyle kolera âfetinin yayılması şimdilik önlenebilmiştir. Bu kısmî başarının 
şerefi, gerçekten iyi kurulmuş ve vasıflı bir teşkilât olan sağlık teşkilâtımızın isimsiz 
kahramanlarına aittir…

Büyük şehirlerimizin etrafındaki gecekondu çemberinde yaşıyan 
vatandaşlarımızın çevre sağlığı bakımımdan mutlaka daha iyi şartlara kavuşturulması 
elzemdir. Kolera hastalığı konusunda tedavi kurumlarından ziyade çevre sağlığı 
tedbirleri önem taşır. Koleranın girmesi ihtimali veya vukuu halinde alınacak 
tedbirler; erken teşhis ve erken ihbar, erken tedavi, salgını önlemek için sınırlayıcı 
tedbirler diye özetlenebilirler. Bu temel gerçekleri kısa bir şekilde açıkladıktan 
sonra, sağlık teşkilâtımızın bu konuda kayıtsız ve ilgisiz kaldığını iddia edemeyiz. 
Bunu iddia etmek insaf ölçüleriyle bağdaşmaz. Bizim görüşümüze göre, bu konu 
bir gensoru konusu mahiyetinde olmayıp bir genel görüşme, bir araştırıma konusu 
olabilir. Türkiye’nin sağlık işleri konusundaki hassasiyetini yakımdan bildiğim 
milletvekili arkadaşlarımızın gensoru açılması üzerinde değil, sağlık hizmetlerimizin 
daha verimli yapılabilmesini sağlayabilmek için, önümüze getirilmiş bulunan 1971 
yılı Bütçesinde bilhassa kolera gibi ciddî bir tehlikeyi yeni atlatan memleketimizde 
artan nüfusumuz da dikkate alınmaksızın Hükümetin sağlık bütçesine geçen yıla 
nazaran daha az bir pay ayırmasındaki vahamet üzerinde durmalarını isteriz…Güven 
Partisi Grupu olarak, kolera ile ilgili gensoru önergesine katılmıyacağız, fakat bütçe 
personel politikası ile ve genel tutumu ile sağlık işlerimizde uzun zaman acısını 
çektiğimiz, derin yaralar açan ve fedakâr sağlık personelinin ihtiyaçlarını ihmal eden 
hükümetin sağlık işlerindeki hatalı tutumunu daha uygun ve tesirli usullerle, ciddî 
şekilde denetlemeye devam edeceğiz…”53

Demokratik Parti grubu adına Faruk Sükan(Konya) söz aldı: “…Sağmalcılar ve 
civarında meydana gelen kolera salgını hakikaten fevkalâde önemli bir hâdisedir. 
Memleketimizin sosyal ve ekonomik hayatında büyük tahribat yapmıştır. Bu vahim 
salgın dolayısiyle birçok acı gerçekler ortaya çıkmıştır. Peşinen arz edeyim ki, 
bu konu bir gensoru konusu değildir, bu konu bu hüviyeti ile bir gensoru konusu 
değildir. Mesele fevkalâde ehemmiyetli, Türk halkının sağlığı ile ilgili, bizi köklü 
tedbirlere götürmesi iktiza eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin hassasiyet ve 
ehemmiyetle üzerinde durması lâzım gelen bir alarm mevzuu halinde önümüzde 
durmaktadır…

İstanbul’da da böyle cereyan etmiştir. Hastanelere yatırılan hastaların sayısı çok 
fazladır. O itibarla, hiç olmazsa zamanında tedbir alabilmek, zamanında tecrit ve 
tetkikleri yapabilmek, zamanında aşılama ve diğer koruyucu hekimlik tedbirlerini 
alabilmek için çok ihtiyatlı olmak lâzımdır. Bu noktaların açığa çıkması lâzımdır. 
Hastalığın teşhisinden sonra ne yapılacak? Elbette ki, ilmen ilk akla gelen tecrittir, 

53 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 623-624.
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karantinadır. Karantina yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu, münakaşa konusu olmuştur. 
Ben burada bunun münakaşasını yapmıyacağım. Yüz küsur bin nüfuslu, elli - atmış 
bin işçi gelip giden bir yerde karantinanın yapılıp yapılmıyacağı konusu münakaşa 
edilebilir. Yalnız, şu yapılabilir:50 ekip yerine 500 tane ekip üç günde tarama yapar. 
Bu mümkün. Hekim kadromuz personel kadromuz, Sağlık Bakanlığının tecrübeli 
elemanlarının bu iş için imkânları vardır; bu meseleyi bilirler. Bu, kabili münakaşadır. 
Tarama işi bir haftadan evvel bitmemiştir. Tarama üç günde bitirilebilirdi. Bunlar 
kabili münakaşadır. Aşılama keyfiyeti, üzerinde çok ciddiyetle münakaşa edilmeye 
değer bir husustur… Demokratik Parti olarak biz konuyu bir gensoru konusu olarak 
değil, bir araştırma konusu olarak mütalâa ediyoruz, Meclisin ele almasını arzu 
ediyoruz, bu maksatla da en kısa zaman içerisinde bir araştırma önergesini takdim 
ederek, ileride sorumluluk derecesini ve meselelere bu açıdan ele alma hususunda 
görüşlerimizi arz edeceğiz.”54

Gensoru önergesi üzerindeki müzakereler 8 Ocak 1971 tarihinde toplanan 32 nci 
birleşimde devam etti. 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Şemsettin Sönmez (Eskişehir) görüşlerini 
ifade etmek üzere kürsüye geldi: “…Sağlık Bakanlığının, bakanlığa mensup 
muhterem meslektaşlarımın ve meslektaşlarımızla birlikte çalışan hastabakıcısına 
varıncaya kadar sağlık personelinin bu konuda asla hiçbir hatası olmamıştır. Değerli 
idarecilerimiz olsun, Hükümet mensupları olsun, sağlık personeli olsun - dün de 
Faruk Sükan Beyefendi arkadaşımızın buyurduğu gibi insanüstü bir varlık göstererek 
bu konuyla mücadele etmişlerdir, başarı sağlamışlardır. Yüce Heyetiniz huzurunda 
hepsi de tebrike ve teşekküre şayan insanlardır. Binaenaleyh, gensoru açılması şöyle 
dursun, benim Yüce Heyetinizden talebim; hiç olmazsa bu mütevazı şartlar altında 
hayatlarını tehlikeye atarak çalışan bu sağlık personeline, Yüce Meclisin elbirliğiyle 
bir teşekkürde bulunması, onlara ilerideki salgın hastalıklar için çok daha güçler 
sağlıyacaktır….”55

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan (Kayseri) önerge üzerine 
söz aldı ve şu görüşleri dile getirdi: “…Bu salgının ve bu hastalığın yıllarca evvel 
vermiş - olduğu dehşet havası, bir anda ve topyekûn bütün yurdu, yalnız yurdumuzu 
değil, topyekûn bütün bir dünyayı bu hava sarıyor ve elverişli bulduğu vasatlarda da, 
ortamlarda da âni infilâklarla ortaya çıkıyor. Arkadaşlarım, bu elverişli bulduğu ortam 
nedir, bu vasat nedir? Bu, hepimizin gayet iyi bildiği ve bileceği gibi, kanalizasyonu 
bulunmıyan, sıhhi su şebekesi bulunmıyan, halkının sağlık seviyesi düşük, eğitimi 
noksan ve sağlık teşkilâtı zaıf içinde bulunan bir ortamdır. Türkiyemiz heyeti 
umumiyesiyle böyle bir ortam içinde midir? Hiç şüphesiz hayır. Ama, öyle yerlerimiz 
vardır ki, bu ortamı biz fazlasiyle oralarda görebiliyoruz… Arkadaşlarım, hiçbir 
devri suçlamıyacağım. Her devir kendi imkânlarını en iyi bir şekilde kullanmanın 
yollarını aramıştır ve vatansever bir düşünce içerisinde de bir şeyler yapmıştır. Ama 
yapmadığı, yapamadığı, yapmayı düşünemediği şeyleri, şu 5 - 6 senelik bir iktidara 

54 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 624-628.
55 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 32 (8 Ocak 1971), s. 637-646.



108

yüklemeyi, onu suçlamayı da sureti katiyede insafla kabili telif göremiyorum… bu 
konuda sizlere bâzı rakamlar vereceğim… rakamlar da gösteriyor ki, ki, mevzularda 
daima iyiye doğru giden ve bilhassa son yıllarda süratle ilerliyen bir gelişme var. 
Hepimiz isteriz; susuz hiçbir köyümüz kalmasın. Bütün belediyelerimizin sıhhi içme 
su şebekesi kanalizasyonu olsun. Her köyün bir hamamı, bir çamaşırlığı ve her köy 
evinin uygun bir tuvaleti bulunsun. Ama arkadaşlarım, bunları bir anda ve topyekûn 
yapmaya imkân yok. Bunlar, yılların, hattâ asırların biriktirdikleri dertler…

Muhterem arkadaşlarım, salgının en azgın ve tenkidlerin de en aşırı, en insafsız, en 
bakışız olduğu bir zamanda benim sağlık teşkilâtım hatalarla ve hastalıkla gerçekten 
boğuşarak mücadele etmiştir, ev ev dolaşmıştır, kapı kapı dolaşmıştır ve bütün bu 
tenkidlere nağmen de hiçbir moral kırıklığı içine girmemiştir. Ama kendisinden 
bilhassa bu mücadele sırasında en ufak bir takdir, en ufak bir teşekkür, basınımızın 
birkaç yazısı hariç, gerek basın tarafından, gerek meslekî teşekküller tarafından, 
gerek politikacılar tarafından esirgenmiştir. Ben huzurlarınızda şu vazifeyi ifa etmek 
istiyorum; bu güzel hizmeti başaran sağlık teşkilâtıma, ona yardımcı olan Gülhane 
Askerî Tıp Akademisine, üniversitelere ve Tıp Fakültesi mensuplarına ve diğer ilgili 
teşekküllere huzurlarınızda teşekkürüborç biliyorum ve bunu bu mukaddes kürsüden 
en zevkli bir vazife olarak ifa etmenin hazzını duyuyorum. Bu hizmeti Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan değil, işte buradaki kurmay heyeti, bunlar 
başarmışlardır, bunları kahraman olarak ilân ediyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlarını, 
bu sağlık teşkilâtının vazifesi hâlâ bitmemiştir, bitti diye de bir iddiamız yok. 
Memleketimizin etrafı tehdit altında (bulunduğu müddetçe bitmiyecektir de... Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığını daha iyi çalışmaya, daha verimli çalışmaya, daha 
müessir çalışmaya sevkedecektir. Ben, işte bu espri içerisinde böyle bir niteliği bu 
gensoruda da bulduğumu kabul ediyor ve yüksek takdirleriniz önünde şimdiden 
saygiyle eğiliyorum.”

Konuşmalardan sonar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair önergenin gündeme alınıp alınmaması konusu oya sunuldu ve önerge 
kabul edilmedi.56

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı 
iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince Başbakan hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (l1/12)

Celâl Kargı (İçel)tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, kardeşlerine 
ve yakınlarına çıkar sağladığı iddiasıyla Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisinin 9 Aralık 
1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşiminde okundu: 

“Türkiye’de yapılan çok büyük çaptaki kredi yolsuzluğu olaylarına Başbakan 
Süleyman Demirel’in adının karışmış olduğunu duymıyan kalmamıştır. Demirel 
kardeşlerin bankalardan almış oldukları 20 milyon TL civarındaki kredinin 
çekilişinde Başbakanın ilişkisinin bulunduğuna dair Türk kamu oyunda kesin ve 

56 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 646-661.
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reddedilmez bir kanaat mevcuttur. İddialara göre, bankalardan karşılıksız olarak 
20 milyon TL kredi çekerek Türkiye’yi terkeden Mığırdıç Sellefyan’ında Demirel 
ile çok yakın ilişkileri bulunmaktadır. Mığırdıç Sellefyan’ın bankalardan çektiği bu 
kredilerde Demirel ve arkadaşlığının rolü olduğu ileri sürülmektedir. 

Türkiye’de kurulmuş birçok ticari şirketlerde Demirel kardeşlerin hissedar 
olmaları ve Demirel kardeşlerin hissedar bulundukları bu ticari şirketlerin de diğer 
şirketlere nazaran kısa zamanda astronomik inkişaf ve gelişmeler kaydetmesi 
dikkati çekecek bir husustur. Demirel kardeşlere ait bâzı arsaların satınalınışında 
da, usulsüzlük, yolsuzluk ve adaletsizliklerin mevcudolduğu ortaya atılan iddialarla 
ispatlanmış durumdadır. Bütün dünya, Türk Başbakanı Süleyman Demirel hakkında 
ortaya atılan bu yolsuzluk olaylarını bilmektedir. Bu durum ise, Türk Devletinin 
en yüksek siyasal makamlarından biri olan Başbakanlık makamını telâfisi mümkün 
olmıyacak şekilde zedelemektedir. Başbakan Demirel, bugüne kadar türlü delilleriyle 
hakkında ortaya atılmış olan, bu büyük çaptaki kredi ve ticari yolsuzluk iddialarının 
mevcudolmadığına dair inandırıcı bir beyanat yapmamış, ve hiçbir zaman bu yolda 
tatminkâr bir cevapta ve davranışta bulunmamıştır. Aksine Başbakanın bu konuda, 
bugüne kadarla yaptığı davranışlar hep bu meseleden kaçmak ve bu meseleyi 
örtbas etmek şeklinde tezahür etmiştir. Bu yolda, bu hâdiselerin bugüne kadarki 
gelişimi ise, Türk toplumunun her katında ve her ferdinde fakir fukaranın sırtında 
döndürülmüş olan, bu büyük çaptaki kredi ve yolsuzluk olaylarında Başbakan 
Demirel’in bizzat rolünün ve hakkının bulunduğuna dair yerleşmiş olan inancı 
kesinleştirecek mahiyettedir. Başbakanlık mevkiini kişisel çıkarlarına araç olarak 
kullanan bir Başbakanın halen bu görevde kalmasındaki nedeni, asil Türk Milleti 
şaşkınlıkla karşılamaktadır. 

Bugün, Başbakanın kardeşlerinden, Başbakanın yakın arkadaşı Mığırdıç 
Sellefyan’dan, veya Demirel kardeşlerin ortak oldukları şirket ortaklarından nice 
nice, zeki, akıllı, atılgan, kabiliyetli, çalışkan ve üstün vasıflı insanlar bir ekmek parası 
için kapı, kapı dolaşırlarken Demirel kardeşlerin ve Süleyman Demirel yakınlarının 
milletin sırtından milyonlar denizinde yüzdürülmesi elbette hak ve adalet duyguları 
ile bağdaşmamaktadır. 

Yukardan beri ortaya koymuş olduğumuz nedenler, Başbakan Süleyman 
Demirel’in Türkiye’de yapılan çok büyük çaptaki ve milyonlar seviyesindeki ticari ve 
kredi yolsuzluklarında rolünün bulunduğuna dair ortaya atılmış olan kesin iddialara 
dayanmaktadır. Bütün bunlara dayanarak Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılmasını teklif ederim.57

Bağımsız İçel milletvekili Celal Kargılı’nın gensoru önergesinin sonraki 
birleşimde gündeme alınıp alınmaması hususunun görüşüleceği bildirildi. 

57  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 183-184.
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Celal Kargılı tarafından Süleyman Demirel’in kardeşlerine ve yakınlarına çıkar 
sağladığı iddiasıyla gensoru açılmasına dair verilen önerge Millet Meclisi’nin 
25 Aralık 1970 Cuma günü toplanan 27 nci birleşiminde müzakere edildi. Önerge 
yeniden okunduktan sonra ilk söz önerge sahibi Celâl Kargılı’ya verildi: 

“...Bilindiği gibi, Mart aylarında, Başbakanın; eski en yakın arkadaşlarından 
eski Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin; Başbakan Demirel’e aşağıdaki telgrafı 
çekmiş ve bâzı sorularına cevaplar istemiştir. Sayın İbrahim Tekin’in telgrafı aynen 
şöyledir: ‘Kardeşlerimin ne yaptığını bilmem’ demişsiniz. 1 Kasım 1967 tarihinde 
ben daha Gümrük ve Tekel Bakanı iken sizinle Çiftlik Lokantasında başbaşa 
yemek yiyorduk. Size kardeşleriniz hakkında birçok dedikodu olduğunu, bunlara 
mâni olmanız gerektiğini, aksi takdirde partinin ve sizin başınıza iş açacaklarını 
söylemiştim. Bana; Kardeşlerim ticaret yapmasınlar mı? diye cevap vermeniz üzerine, 
Ticaret yapsınlar, ama Devletle ticaret yapamazlar ve dikkatli olmaya mecburdurlar 
demiştim. Bunun üzerine siz de bana Kardeşlerim Devletle ticaret yapmıyor ve 
Devletle hiçbir alış verişleri yoktur demiştiniz. ‘Şimdi, Türk Milleti huzurunda, 
kardeşlerimizin ne yaptığını bilmediğinizi nasıl söyliyebilmektesiniz? Ayrıca, Meclis 
ve Senato müzakerelerinde, Başbakan Yardımcısı olurken, taahhüdünüzde bulunan 
50 milyon liralık işinizi başkalarına devrettiğinizi söylemiştiniz. Bu 50 milyon 
liralık işin hangi müesseselere aidolduğunu ve herbirinin kaçar liralık bulunduğunu 
ve bunları kimlere devrettiğinizi açıklıyabilir misiniz?’ Bu, Sayın İbrahim Tekin’in, 
Sayın Başbakana yolladığı telgrafın metni. 

Şayet Demirel, eski Gümrük ve Tekel Bakanı, aynı zamanda eski arkadaşı Sayın 
İbrahim Tekin’in sorularına bugüne kadar ve 13 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporunun görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada doğru cevaplar 
vermiş bulunsaydı ve iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını açıklıkla ispat 
etmiş olsaydı, ben bu gensoru önergemin görüşülmesini elbette gereksiz bulurdum. 
Süleyman Demirel 20. 1. 1962 de, hakiki şahıs firması olarak mütaahhitlik, müşavirlik, 
mühendislik, mümessillik, ithalât, ihracat olmak üzere 50 000 lira sermayeli Demirel 
firmasını kurmuştur. Bu firma, 10674 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin o nüshasında 
yayınlanmıştır ve Süleyman Demirel 50 000 lira sermayeli bu şirketi ile tam 60 
milyon lira civarında taahhüt işleri almayı başarabilmiştir. Süleyman Demirel 
19. 2. 1965 te terki ticaret eylemiştir. Adalet Partisi Genel Başkanı olan Demirel’in 
iddiasına göre, üzerinde bulunan taahhüt işlerini Klima, Tim ve Anter şirketlerine, 
her hangi bir kâr almadan, kâr ve zarar haneleriyle devretmiştir, fakat bu şirketlerin 
kimlere aidolduğunu açıklamaktan da kaçınmıştır. Oysa, Ticaret Sicili Gazetesine 
bakılınca, 16. 3. 1965 te kurulan Anter Limited İnşaat Ticaret ve Sanayi Şirketi 
hakkında aynen şunlar yazılıdır: ‘Ortaklar: Terakki Kollektif Şirketi İsparta, 600 
000 lira; Şevket Demirel, miktar 200 000 lira; Ali Demirel, miktar 200 000 lira.’ 
Demek ki, Terakki Kollektif, Demirel kardeşlerle, hanımının kardeşlerinin ortak bir 
aile şirketi olduğuna göre, bir milyon lira sermayeli Anter, tamamen Demirellere ait. 
Demirel, taahhütlerinin bir kısmını Anter’e kârsız devretmiştir. Hem de Devletten 
aldığı taahhütleri Anter’e aktarmıştır. Demek ki, Demirel Hükümette bulunurken, 
Demirel ailesinin şirketi, Devlete taahhüt işleri yapmıştır. Bir gazeteye servet 
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beyanında bulunun Demirel kardeşlerden Şevket ve Hacı Ali Demirel, Anter’e ortak 
olduklarını saklamışlardır. Bu mal beyanı sırasında Şevket Demirel, ortağı ‘bulunduğu 
6 şirketten biri olan ve 10 000 liralık hissesi bulunan Pe-Re-Ja’yı açıklamış, fakat 
nedense bir milyon sermayeli ve tamamen aileye ait Anter’e ortak olduğunu kamu 
oyundan gizlemiştir. Bu şirketin faaliyet alanı, Sicilli Ticaret Gazetesine göre çok 
geniştir. Bu şirketin faaliyet alanını, Sicilli Ticaret Gazetesinden aynen okuyorum... 

Mesele nedir? Sayın Başbakanın, görevini suiistimal ederek kardeşlerine çıkar 
sağladığı iddiası.. Bir kısmını şurada saydığım, az bir kısmını da sayacağım hususlar.. 
Neler bunlar? Varit olaylar, söyleniyor; iddia ediliyor, yazılıyor ve söyleniyor. Meclis 
denetim unsuruna göre bu konuda, hakkında Meclis soruşturması isteniyor ve ben de 
bugün aynı konuda Sayın Başbakan hakkında gensoru açılmasını istiyorum. Mesele 
nedir? Meseleyi çok doğru olarak teşhis etmek istiyorum. Ortada, ta kuş uçmaz, 
tavan geçmez yerlerde yaşıyan vatandaşların dahi işitmediğini hiç kimsenin iddia 
edemiyeceği bir iddia, bir problem var. Nedir bu problem? Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Başbakanının görevini suiistimal ettiği iddialariyle, kardeşlerine çıkar 
sağladığı problemi, iddiaları...”58 

Kargılı’nın konuşması çalışma süresinin sona ermesiyle yarıda kaldı. Celal 
Kargılı, 4 Ocak 1971 tarihinde toplanan 29 ncu birleşimde sözlerini tamamlamak 
üzere kürsüye davet edildi:

“...Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanlık mevkiini işgal eden Sayın 
Süleyman Demirel ile kardeşleri ve ailesinin davranışları yüzünden Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık makamına şaibe düşürüldüğü iddiaları bütün 
Türkiye semalarında görüşülmekte, konuşulmakta ve kanaat izhar edilmektedir. Şimdi 
birçok arkadaşlarım bana; ‘Görüşülmüş bir konuyu neden gensoru önergesiyle tekrar 
Meclise getirerek bizim zamanımızı alıyorsun?’ diyebilirler. Değerli arkadaşlarım, 
bugün için ortada şu durum vardır: Sayın Süleyman Demirel hakkında ortaya konan, 
maddî dayanaklara dayanan iddialar vardır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Başbakanlık makamı vardır ve Başbakanlık makamını işgal eden Sayın Süleyman 
Demirel vardır. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulması esnasında yaptığı 
konuşmada - daha önceki yaptığı konuşmada – Sayın Başbakan, kendisi hakkında 
ortaya atılan iddiaların ispatı için deliller getirilip, ‘Benim kardeşlerime çıkar 
sağladığıma dair, görevimi suiistimal ettiğimi ispat eden deliller getiriniz; ben o 
zaman Soruşturma Hazırlık Komisyonu karşısına çıkarım’ demiştir. Belki Başbakan 
böyle bir prosedür içinde, kendisi hakkında ortaya atılan iddialar için ‘Deliller 
getiriniz’ diyebilir. Fakat değerli arkadaşlarım; Sayın Başbakan Anayasanın her 
üyeye tanıdığı hak gereği, kendi şahsı ve ailesinin davranışları yüzünden Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık makamına düşürülmüş şaibenin karşısında, bir 
üyenin bu şaibenin Başbakanlık makamından kaldırılması için Meclis Başkanlığına 
vermiş olduğu gensoru önergesine karşılık; ‘iddialar getirin, iddiaları ispat edin; 
mahkeme delilleri gibi delille ispat edin bunları’ dediği zaman, bu sözleri karşısında 

58  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 27 (25 Aralık 1970), 
s. 507-513.
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Türk kamu oyu düşünür. Neden düşünür? Çünkü Anayasanın denetim yolu olarak 
her üyeye açmış olduğu gensoru yolu, mevcut bir Hükümetin Başkanı ve üyeleri 
hakkında duyulan bir itimatsızlık karşısında vicdanlara ve zihinlerde yaratılan 
bir istifham karşısında yeniden itimat oyu isteme, ona yeniden güven oyu isteme 
yoludur... 

Şuraya kadar sıraladığım iddialar, neticede de bende şu kesin inancı yerleştirmiştir 
ki, Sayın Başbakan, Başbakanlık görevi müddetince Türkiye’ye, Türk halkının hizmet 
anlayışıyla bağdaşmıyacak, ters düşecek bir statüyü getirmiştir. Nedir bu statü? Sayın 
Başbakan, Başbakanlığı müddetince yaptığı görev karşılığında, şahsına ve ailesine 
primler sağlama yolunu, primler kazanma yolunu açmıştır Türk Devleti hizmetinde. 
Şimdi, Yüce Meclisin sayın üyeleri huzurunda, Başbakan Demirci’den, ortada duran 
ve bugüne kadar cevaplandırılmıyan bütün bu sorulara açık seçik, tek tek, lâf ebeliği 
ve demagoji yapmadan tümünün cevaplandırılmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi, 
cevap bekliyen sorular yalnız ve yalnız Başbakan Demirel’e değil, bütün Türkiye’yi, 
Cumhuriyetin geleceğini, hattâ ve hattâ siz sayın milletvekillerinin de geleceğini 
ilgilendirmektedir. Oylarınızla bu gensoru önergesinin gündeme alınmasını önerir, 
derin saygılarımı sunarım.”59 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Orhan Birgit (Ankara) önerge hakkında 
grubunun görüşlerini sundu: “...Sayın milletvekilleri; üzerinde görüştüğümüz 
gensoru açılmasını istiyen önerge, Başbakanı iki noktadan itham etmektedir; 
Demirel, kardeşlerine ait kredi sorunundan dolayı sorumludur. Demirel, Türkiye’den 
ayrılmış bulunan Şellefyan’m çok yakınıdır ve dolayısiyle onun aldığı kredilerde de 
bu arkadaşların rolü vardır. Bir insanın, bir başkasıyla arkadaş olması, mutlak surette 
onun bütün ef’alinin sorumluluğunu paylaşmasını gerektirmez. Bunu insaf ile tesibit 
edelim. Ancak, Mıgırdıç Şellefyan ile Başbakan arasındaki ilişkilerin derinlemesine 
bir araştırmaya zorunluluk gösterdiğini ileri süren birtakım iddialar vardır. Anlaşılıyor 
ki, şöhretli iş adamlarımızdan Mıgırdıç Şellefyan ile Demirel arasındaki ilişkiler ve 
arkadaşlıklar, Şellefyan’m beyanlarına göre pek uzak bir geçmişe sahip değildir ve 
Demirel’in Başbakan yardımcılığından sonraki döneme raslamaktadır... 

Böylece, Sayın Demirel’in genelgesinde, ancak tahtında gizli ve belki de bâzı 
memurların anlıyamıyacağı bir konuya da açıklık getirmiş oluruz. O da şudur: 
Devletin memurları herkese eşit muamele yapacaklardır, hiç kimseye hakkı 
olmıyan krediyi vermiyeceklerdir. Tabiî ki, herkes deyimine Sayın Başbakanın 
ailesi, kardeşleri ve yakınları da dâhilidir. Bu gensoru önergesi kabul edilmiyecek 
olursa, olaylar açıkça ortada bulunduğuna göre, o zaman Adalet Partisi Grupu, 
Sayın Başbakan’m genelgesine şu hükmü eklemiş olacaktır: Başbakanın genelgesi 
yalnız sade vatandaşlar için uygulanır. Bunun Demirellerin fiilî imtiyazları ile bir 
ilişkisi yoktur, zira onlar kanunların, genelgelerin üzerindedir. Büyük Meclise, benj 
dinlediği için saygılar sunarım.”60 

59  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 29 (4 Ocak 1971), s. 521-537.
60  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 29 (4 Ocak 1971), s. 537-544.
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Güven Partisi grubu adına Orhan Öztrak (Tekirdağ) söz aldı: “...Daha evvel 
bu konuda, Meclis soruşturması talebi ile verilen bir önerge, uzun gecikmelerden 
sonra, Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmiştir. Oyların ekseriyeti tahkikat 
açılmaması yolunda verilmiştir. Parlâmentoda uzun uzun görüşülen bu husus, 
Başbakana, kardeşleri ile ilgili yolsuz muameleler yapıldığı iddiasına bağlı cezai 
sorumluluk noktasında toplanıyordu ve bu önerge Anayasanın 90 ncı maddesine 
dayalı bulunuyordu. Bugün burada bahis konusu olan husus, Anayasanın 90 ncı 
maddesine dayalı değildir. Şimdi ele almakta olduğumuz mesele, Anayasanın 89 ncu 
maddesine ilişkin siyasi sorumluluktur. Anayasanın 89 ncu maddesine istinadettirilen 
bugünkü mevzu, Başbakanın siyasi sorumluluğunun Mecliste ele alınıp alınmaması 
meselesidir. Aziz arkadaşlarım, bu önerge Meclisçe kabul edildiği takdirde gündeme 
alınarak ve üzerinde siyasi sorumluluk açısından müzakere cereyan edecektir... 

Hülâsa olarak arz edeyim, Yüksek Meclisin burada yapacağı tetkikat Ceza Hukuku 
açısından bir kasti cürmi tesbiti değildir. Ortada usulsüzlükler vardır, karşılıksız kredi 
işlemi vardır, depasmanlar açıkça görülmektedir, ORMA Şirketine sermayesinin 
2 200 nisbetini aşan kredi, emsali görülmemiş bir usulsüzlükle verilmiştir. Devlet 
Demiryollarına ait arsalara kıymet takdiri usulsüzdür, Demiryollarına ait arsa satışı 
açıkça kanunsuzdur. Belli şartlarla yapılan arsa satışının satıştan sonra alıcı lehine 
değiştirilmesi idareyi ızrar eden bir usulsüzlüktür. Önerge muhtevası, üslûbu, veriliş 
zamanı bakımından belki de çeşitli değerlendirmelere müsaidolabilir, fakat hangi 
görüş ve kanaate sahibolursa olunsun, Parlâmentonun millet meselelerine sahip 
çıktığını göstermek açısından ve Parlâmentomuzun çalışma intizamı bakımından bu 
konunun siyasi sorumluluk açısından Parlâmento denetimi dışında bırakılması caiz 
olmamaktadır.”61

Adalet Partisi grubu adına söz alan Abdurrahman Şeref Lâç (İstanbul) grubunun 
görüşlerini şöyle ifade etti: “...Şimdi, gelelim Sayın Kargılı’nın önergesinin asıl 
maksadı nedir? Hiçbir delil yok. Neymiş meselesi Kargılı’nın? Efendim, Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanlık makamına şaibe düşürülmüş, Başbakanlık makamını 
şaibeden kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir suç var mı, makamın şaibeye uğraması 
mevzuubahis midir? Başbakan şaibeli olabilir, Başbakana şaibe düşürülmüş 
olabilir ama, Başbakanlık makamına şaibenin düşmesi mümkün değil. Çünkü, o 
makama bugün bu gelir, yarın bir başkası gelir, makam münezzehtir. Şimdi Kargılı 
arkadaşımız, Başbakanlık makamını şaibeden kurtarmaya azmetmiş, ‘bu makamı 
şaibeden kurtaracağım’ diyor. Bu ne acaip şey? Kargılı eğer Halk Partisinde olsaydı, 
diyecektik ki, acaba birisi bir muziplik mi yaptı? Halk Partisi iktidara gelmek istiyor, 
İsmet Paşayı ben bu şaibeli makama oturtmam, binaenaleyh bu makam şaibelidir, 
aman Kargılı bu makamı şaibeden kurtar ki, ben iktidara geleyim, oraya rahatça 
oturayım. Bunu, İsmet Paşa demez, Halk Partisi de demez, Halk Partisinde çok 
kıymetli hukukçular, profesörler vardır, ama muzibin biri ‘acaba böyle mi dedi’ 
diye düşünürdük. Halbuki Kargılı’yı Halk Partisi tasfiye etmiş, atmış. Şimdi, 
Kargılı telâşla ‘Başbakanlık makamına şaibe düştü, ben bu makamı temizliyeceğim’ 

61  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 29 (4 Ocak 1971), s. 544-546.
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diyor. Hem de grupu yok, bir tek kişi, nasıl temizliyecek makamı? Makama şaibe 
düşmez. Eğer makamı şaibeye mâruz kalırsa ve şaibelenirse Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden değil, Türkiye’nin içinden veya dışından bir tek Başvekil namzedi 
bulamazsınız o makama oturtacak, kimse oturmaz, korkar. Şaibeli makam... 
Makamın şaibesi silinmez, Binaenaleyh, bu yanlıştır. Efendim, gelseydi Başbakan 
ve ‘kardeşlerim suçlu olabilir, benim kabahatim nedir diyebilseydi’ -zabıtları 
okuruz aynen yazılmıştır- ‘o zaman ben önergemi geri alırdım’ diyorlar. Demek 
Sayın Kargılı, Başbakanın kabahatli olup olmadığında değildir. Bütün alıp vereceği 
kardeşlerinde. Desin ki, kabahat benim değil, kardeşlerim suçludur, kardeşlerinin 
suçluluğunu kabul etsin, önergemi geri alayım, diyor. Niçin Başbakan kardeşlerim 
suçludur desin? Derse ne çıkar? ...

Muhterem arkadaşlarım, gördük, tetkik ettik, vaktinizi fazla almıyalım, bu dâva 
Demirel’i, Başbakanı denetleme davası değildir, bu topyekûn Türk Milletini yıkma 
davasıdır. Bu öyle bir dâvadır ki, bu işi buraya vardırmak için her şeyi göze almış 
insanlar vardır bu memlekette. Ama artık bu millet anladı her şeyi, bu millet biliyor. 
Bu millet muhalefetiyle de biliyor, iktidariyle de biliyor. Namuslunun muhalefetiyle 
de biliyor. İktidardaki cesur parlömanterleriyle de biliyor, Türk Milletiyle biliyor. 
Başvekili bahane, geçen sefer de söyledim, Başvekili yemek dâvasını bırakın... 
Yahu kararlı Türk Milleti, bir defa oldu... Bir defa oldu, bir defa, Başvekil kellesi 
aldınız. Vermez bu millet Başvekilini size. Vermiyecektir... Çatlasanız, patlasanız 
Başvekilini vermiyecektir bu Türk Milleti. Bunu bilin.”62

Hükümet adına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) söz aldı ve şu 
görüşleri belirtti: “...Evvelâ gensoru konusu olanak müzakeresini yaptığımız mesele, 
T.B.M.M. tarafından bir Hazırlık Soruşturma Komisyonu teşkil olunmak suretiyle, 
gensorunun bugün müzakere edilmekte bulunan kapsamının çok dışarıda ve sadece 
mücerret iddialardan ibaret bir mesele olarak değil, bu iddiaları tetkik etmek, 
incelemek suretiyle ve bir mütalâa ekliyerek, bir karara bağlıyarak huzurunuza 
getirmiş ve mesele sabaha kadar cereyan eden bir müzakere ile de huzurunuzda 
müzakere edilmiş ve bildiğiniz gibi de ret ile sonuçlandırılmıştır... 

Bir kere şu noktayı da tesbit etmek lâzımdır; bu gensoru ile istihsal edilmek 
istenen netice, aslında hukukî bir netice değildir. Bir taraftan Anayasa muvacehesinde 
siyasi bir netice, diğer taraftan Sayın Başbakanı ve onun şahsında siyasi iktidarı gayet 
iptidai bir metotla yıpratma, gözden düşürme ve bu suretle bir siyasi neticeyi istihsal 
etme gayesini güdüyor. Bunun dışında meseleye başka türlü bir teşhis koymanın 
imkânı yoktur. Aksi halde bir hafta veya on gün evvel uzun boylu konuştuğumuz 
bir meseleyi tekrar bu Meclis huzurunda bütün teferruatiyle yeniden konuşmak gibi 
bir durumun içerisine düşmezdik. Bu konuda pek tabiî Sayın Kargılı’yı ve onun 
ihtiraslarını tatmin etmeye imkân yoktur; bütün Meclis toplansa bu ihtiras giderilmez. 
Bu, bir gayrikabili tedavi hastalıktır... 
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Memleketin burada görüşülmesi gereken, görüşülmesi lazımgelen pek çok 
işleri mevcutken Sayın Kargılı’nın peşinde gitmek durumuna geliyor. Buna tedbir 
bulmaya mecburuz. Meclisin çalışması bakımından, Meclisin denetim fonksiyonu 
ve Meclisin kanun yapma fonksiyonunu yerine getirmesi bakımından çare bulmaya 
mecburuz. Denetim fonksiyonunu gayriciddî hale getirirsek ilgi bulamayız, dinleyici 
bulamayız. Milletvekillerini devamsızlığa sevk ederiz. Diğer taraftan kanun yapma 
görevimiz ve sair görevlerimiz ihmale uğrar. Açıldığı tarihten itibaren Meclisimiz 
bu fonksiyonlarının hiçbirisini yerine getirememiş olmanın, bütün muhalefetiyle 
muvafakatiyle sıkıntısı içerisindedir. Bundan Meclisin her hangi bir grupunu istisna 
etmeye imkân yoktur. Bütün bu vazifeleri dengeli yapmanın tek şartı, önümüze bu 
tip sadece bir siyasi iktidarı, o siyasi iktidarın başını tahribetmek suretiyle yeme, 
başını tahribetme suretiyle o siyasi iktidarı itibarsız kılma gayretlerini teşvik edecek 
önergelere iltifat etmemek suretiyle buna bir çare bulabiliriz. Maruzatımı, takdirleri 
Yüce Heyetinize aidolmak üzere, tamamlamış oluyorum...”63 

Görüşmelerin tamamlanmasından sonar Başbakan hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergenin gündeme alınıp alınmaması hususu oya sunuldu ve önerge 
reddedildi.64

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, lise mezunu gençlerin üniversite giriş 
sınavına tabi tutulmalarının Anayasanın 50. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla 
Anayasanın 89. maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından 9 Aralık 1970 tarihinde verilen, lise mezunu 
gençlerin üniversite giriş sınavına tabi tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge Millet Meclisinin 9 Aralık 1970 
tarihinde toplanan 19 ncu birleşiminde okundu: 

“Anayasanın 50 nci maddesi ‘Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama, 
Devletin başta gelen ödevlerindendir’ demektedir. Anayasamızın vatandaşlara 
öğrenim hakkı tanıyan bu maddesi gereğince yüksek öğrenim yapmak istiyen her 
lise mezununun dilediği alanda yüksek öğrenimden faydalanması gerekmektedir. 
Anayasanın 50 nci maddesi Devleti böyle bir eğitim düzeni kurmakla yükümlü 
kılmasına rağmen Türkiye’de bu tatbikat siyasi iktidar tarafından tamamen 
Anayasanın ters istikametinde işletilmektedir. Bugün memleketimizde her lise 
mezunu öğrencinin yüksek okul öğrenimi imkânından yararlanmak fırsatının 
mevcut olduğu özel okul tatbikatiyle de sabittir. Özel kişilerin açtıkları yüksek 
okulları Devletin kurup işletebilmesinin çok daha kolaylıkla mevcudolduğunu kabul 
etme zorunluğu elbette inkâr edilemiyecek bir gerçektir. Bu nedenle üniversite ve 
resmi yüksek okullara alınacak şahısların bir imtihan bahanesiyle kayıtlanması 
ancak ve ancak özel yüksek okulları besliyebilmek ve onlara devamlı olarak 
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müşteri bulabilmek için icadedilmiş bir hile-i şeriye niteliği taşımaktadır. Başbakan 
Süleyman Demirel’in kardeşinin de Türkiye’deki en büyük özel okul şirketlerinden 
birine sahibolması bizim bu kanaatimize kuvvet kazandırmaktadır. 

Özel okullar, varlıksız vatandaşların çocuklarının okuyamaması, veya bunların 
özel okullara binlerce lira ödemek suretiyle çocuklarının bu yolda yüksek öğrenim 
yaptırma arzusuna bu yüzden de onların iktisaden biraz daha çöküntüye düşmesine 
sebebolmaktadır. Üniversite giriş sınavları böylece fakir çocuklarını yeteneklerine 
göre gelişme ve yetişme imkânlarını onların elinden almakta ve her yıl bu 
yüzden onbinlerce lise mezunu öğrenci yüksek okul yapma arzusunda olmasına 
rağmen bunlar tatbik edilen bu sistem yüzünden bu haklarını Anayasaya rağmen 
kullanamamaktadırlar. Siyasi iktidar Anayasanın 50 nci maddesini ciddiye alsa 
ve her genci üniversitede ve resmî yüksek okullarda okutmak istese bunu derhal 
gerçekleştirebilecek olanaklara sahiptir. 

Sonuç olarak şu yargıya varmaktayım ki, eğitimi bir ticaret konusu haline getirmek 
istiyen zihniyet üniversite giriş sınavlarını keşfetmiş bulunmaktadır. Sosyal hakların 
savunucusu olması gereken iktidarın anti sosyal bir zihniyeti yansıtan bu tatbikata 
yıllardır göz yummasından ötürü sorumlu olduğuna inanmaktayım. Üniversite 
giriş imtihanlarını düzenliyen ve yürüten Millî Eğitim Bakanlığının baş sorumlusu 
mevkiinde bulunan Millî Eğitim Bakanının bu Anayasaya aykırı tutumundan dolayı 
hesap vermesi gerekmektedir. Bu nedenle Bakan hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasını saygı ile öneririm.” 

Gensoru önergesinin, gündeme alınıp alınmaması hususunda görüşmelerin bir 
sonraki birleşimde yapılacağı Başkanlık tarafından ilan edildi.65 

Celâl Kargılı’nın (İçel) lise mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi Millet Meclisi’nin 23 Aralık 1970 tarihinde toplanan 25 nci birleşiminde ele 
alındı. Önerge yeniden okunduktan sonra önerge sahibine söz verildi: “...Gensorunun 
amacı, üniversite giriş sınavlarının Anayasaya aykırılığı ve Türk eğitim sistemini 
bozduğudur... Nedir, üniversite giriş sınavlarının Anayasaya aykırılığı?.. Bu kesin; 
Hükümet bunu şimdiye kadar yapmamış, kaldırmamış. Buna da inanıyorsanız, 
hiçbiriniz itiraz etmiyorsunuz. Demiyorsunuz ki, üniversite giriş sınavları Anayasaya 
aykırı değildir. Böyle bir ses gelmiyor. Peki, bugüne kadar bunu kaldırmamışsa, 
Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmediğiniz üniversite giriş sınavlarını Hükümet 
olarak, sorumlular olarak yürürlükten kaldırmamışsa, bu tatbikata son vermemişse 
ve bugüne kadar ve tatbikata son vermemekle meydana gelen meseleler Türkiye’nin 
başına bir problem olmuşsa, ben bunları gensorum dolayısiyle izah etmeye yetkili 
değil miyim?. Anayasaya aykırı bir meselenin tatbikatının bugüne kadar devam 
etmesini sağlamak ve bu tatbikatın Türkiye’de eğitimin temeline dinamit gibi 
indirilen tehlikeli darbeler olduğunu gensoru önergemde söylemiyecek miyim?... 

65  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 182.
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Özel okulların beslenip büyümesine sebebolan ve bu tatbikatın devamını 
sağlıyan ve her yıl, Anayasaya rağmen, 10 binlerce lise mezunu öğrencinin öğrenim 
yapmasına engel teşkil eden ve bu nedenlerle Anayasanın 50 nci maddesine 
açıkça aykırı düşen üniversite giriş sınavlarını düzenliyen ve yürüten Millî Eğitim 
Bakanlığının baş sorumlusu bugünkü Millî Eğitim Bakanıdır. Bu nedenle Millî Eğitim 
Bakanı sorumludur. Aynı zamanda, Millî Eğitim Bakanı, özel okulları devletleştirme 
gayreti içine girmediğinden, üniversitelerde çift tedrisat usulünü gerçekleştirme 
faaliyetinde bulunmadığından, genel eğitim ve üniversite reformunun gerçekleşmesi 
hususunda ciddî gayretler göstermediğinden, bugünkü üniversite giriş sınavları 
yerine öğrencilerin yeteneğine ve kabiliyetine gore fakültelere girmelerini sağlıyan 
bir sistemi bulamadığından, Anadolu’nun her köşesinde bir plânlama içinde ihtiyaca 
göre üniversitelerin açılması gayretlerini tutarlı bir şekilde yürütemediğinden, millî 
eğitim kaynaklarımızı, millî ihtiyaçlarımız paralelinde seferber edemediğinden 
eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlıyamadığından sorumludur. Bu nedenlerle 
Millî Eğitim Bakanı hakkında gensoru açılması, önergemin görüşülerek gündeme 
alınmasını önerir, saygılarımı sunarım.”

Önerge hakkında Güven Partisi grubu adına Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) 
ve C.H.P. grubu adına Mustafa Üstündağ (Konya) görüşlerini bu birleşimde dile 
getirdiler.66 

Önergenin görüşülmesine 24 Aralık 1970 tarihinde yapılan 26 ncı birleşimde 
devam edildi. Adalet Partisi grubu adına Mehmet Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un (Eskişehir) görüşmelerinin ardından İçel milletvekili 
Celâl Kargılı’nın, lise mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi tutulmalarının 
Anayasanın 50 nci maddesine aykırı olduğu iddiası ile Milllî Eğitim Bakanı 
hakkında verdiği gensoru önergesi oya sunuldu. Önergenin gündeme alınması kabul 
edilmedi.67 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, son öğrenci hareketlerinde, öldürülen 
ve yaralanan talebeler konusunda gereken tedbirleri almadığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan, İçişleri ve Milli Eğitim 
bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/15)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, son öğrenci 
hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan talebeler konusunda gereken tedbirleri 
almadığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî 
Eğitim bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisinin 9 
Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşiminde okundu: 

“Son yıllarda, türlü olaylar esnasında meçhul şahıslar tarafından birçok üniversite 
ve yüksek okul öğrencisi katili meçhul kişiler tarafından esrarengiz bir şekilde 
cinayete kurban olmuştur. Aynı şekilde birçok öğrenci de bu olaylar esnasında ağır 
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yaralar almış ve bu yüzden sakat kalmıştır. Öldürülen ve yaralanan bu gençlerden 
henüz hiçbirisinin tam anlamiyle katili bulunmuş değildir. Öğrenciler arasında, 
öğrenci hareketlerini yozlaştırmak için çok sayıda polis ajanlarının yerleştirilmiş 
olduğuna ait ortaya atılan iddia ve delillerinde hemen hiçbiri ilgililer tarafından 
bugüne kadar tesbit edilememiştir. Hükümet, bugüne kadar gençlik hareketleri  
hakkındaki sorunlara bir çözüm bulamadığı gibi bu konudaki izlediği politikayla 
da, hem gençleri halka, karşıymış gibi göstermek ve hem de gençleri birbirleriyle ve 
halkla çatıştırarak millî bütünlüğümüz ve güvenliğimizi sarsıcı faaliyetlerin dâvetçisi 
durumuna düşmüştür.  Hükümet, gerek gençlerin ne istediği konusuna, gerekse 
genel eğitim ve üniversite reform konusu üzerinde hiçbir zaman ciddi ve samimi bir 
şekilde eğilmemiş ve bu konuların nedenleri ve çözüm yollarını araştırmak ve tesbit 
etmek için tutarlı bir faaliyet içerisine girmemiştir. Bu sorunların halledilmemesi 
nedeniyle de, bugün Türkiye, varoluşundan bu yana, görülmedik bir asayişsizlik, 
huzursuzluk, can ve mal emniyetsizliği içerisine düşmüş bulunmaktadır. Yukardaki 
nedenlerle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim 
bakanları hakkında bir gensoru açılmasını teklif ederim.”

Gensoru önergesinin bir sonraki birleşimde gündeme alınıp alınmamasının 
görüşüleceği Başkanlık tarafından bildirildi.68 

Celal Kargılı’nın öğrenci olaylarıyla ilgili gensoru önergesi 11 Ocak 1971 
tarihinde toplanan 33 ncü birleşimde ele alındı. Başkan, gensorusunu izah etmek 
üzere Celal Kargılı’ya (İçel) söz verdi: “....Değerli arkadaşlarım; böylesine ciddi 
ve böylesine sorumluluk taşıyan bir konuda, süratle zabıtlara geçmesini istediğim 
ve ileride sorumlulukların hesabı esnasında, sorulacak sorumlulukların hesabı 
esnasında bu zabıtların dile getirileceğini bildiğim için süratle okumaya mecbur 
kaldığım kısımları burada kesiyorum. Biliyorum ki, Sayın Başkan biraz sonra benim 
sözlerimi buradan mikrofondan kesecektir. Bu bakımdan bir iki dakikamı başka 
türlü kullanmaya mecbur kaldığımdan üzüntümü belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; Biz burada meseleleri ortaya koymak için gelmişiz. Başka 
arkadaşların dediği gibi öyle beş on kitap değil, bir ömür vermeyi kabul ederek, 
meseleleri doğru bir şekilde ortaya koymak için çalışmışız, ama meseleleri doğru 
bir şekilde ortaya koymak için çalışmamızın semeresini almayı bırakınız, meseleleri 
anlatmak fırsatı dahi bu Mecliste bizlere verilmemek istenmiştir.

Değerli arkadaşlarım; Bize buradan söylenmek istenen birtakım soruları, 
Hükümete sonsuz hak verilip, tarafımıza tanınan 30 dakikalık bir zaman içerisinde 
elbette cevaplandıramıyacağımız inancındayım, fakat Hükümetin son aldığı 
tedbirlerin daha ilân edildiği gün, bu tedbirlerin hiçbir zaman köklü tedbirler 
olmadığını, bunların çoğunun bir disiplin kararı mahiyetinde bulunduğunu ve halen 
üniversitelerdeki mevcut yönetmeliklerde bu disiplin kararlarının mevcudolduğunu 
ve dışarıda kanlı olaylarda, sokaklarda, üniversite dışında öldürülen gençlerin, 
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öldürülen insanların katilini bulamıyan bir icranın acaba üniversitede kuracağı 
münferit tedbirlerle bu olayları nasıl önliyeceğini düşünmesinin bir sakatlık olduğunu 
ortaya koymak istemiştik...

Halk kendi yararına olan gençlik olaylarını gençliği halka karşı imiş gibi gösteren 
polis ajanları araya girmediği müddetçe; araya, gençleri birbirleriyle çarpıştıran, 
çatıştıran polis entirikaları girmediği müddetçe; araya Muzaffer Köklü adında bir 
polis ajanının Yeni Gazetede delilleriyle yayınlayıp anlattığı gibi, polis tarafından 
gençlik olaylarını bir çatışma haline sokmak ve bu olayları Kemalist ve gerçek Türkiye 
cephesinden saptırarak yozlaştırmak için görevlendirilmiş bulunan ve bugüne kadar 
hiçbir sorumlu tarafından hiçbir surette yalanlanmamış ve tekzibedilmemiş olan 
iğrenç entrikalar mevcudolmadığı ve girmediği müddetçe; araya fakir gençlerin 
imkânsızlığından faydalanarak onlara maaş bağlayıp ajan olarak kullanarak gençleri 
kamplara ayırıp onları birbirine vurduran zihniyetler girmediği müddetçe halk 
gençleri karşısında görmiyecek ve gençleri kendisinin mutluluğu uğruna canı ve 
istiklâli pahasına mücadele verdiği için bağrına basacaktır...

Atatürk’ün özlediği mutlu Türkiye’nin kurulması uğruna şehidolan genç 
öğrenciler; taze kabirlerinizde rahat uyuyunuz. Atatürk ve sizin özlediğiniz mutlu 
Türkiye yaratılacaktır ve devrimler yaşıyacaktır ve sizin şehit kanlarınız elbette bir 
gün suçluları  boğacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben diyorum ki; bu Hükümet, gençlerin arzuladığı 
bugünkü Anayasa düzeni gerçekleşmediği için, gerçekleştirme yoluna girmediği için 
suçludur ve şayet bu Hükümet... ve sizler sayın icranın temsilcileri, Türk Milletinin 
bugün içerisinde bulunduğu bu karanlık ve korkunç çıkmazdan kurtarılması 
için inançları yolunda sokaklarda kurşunlanarak can veren fidan gibi, gencecik 
üniversiteli şehitlerin akan kanlarında eğer sorumluluğunuzun ve suçluluğunuzun 
gölgesini görmekten kurtulmak istiyorsanız, Anayasa gereği bir düzenin kurulması 
savaşını vermeye mecbursunuz. Bu savaşı vermiyen ve biraz evvel bir tek cümle ile 
Sayın Bakana bin saat konuşacağı sözün cevabını bir tek cümle île verdiğim gibi, 
‘Türk Adliyesinin karşısına çıkardık’ deyip, gerçek suçluları değil, gerçek kaatilleri 
değil, kaatil zanlılarını ve terkipçileri çıkarmasının adliyece aldığı cevabının ve ta 
gerçek suçluları çıkarıncaya kadar bu adliyelerin buna vasıta olmıyacağı inancı ile 
gerek Başbakanın ve bütün sorumluların gensoru denetiminde hesap vermelerini 
öneren bu önergemin görüşülerek gündeme alınmasını önerip, saygılarımı sunarım.”

Demokratik Parti grubu adına Rasim Cinisli (Erzurum), Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu adına Turhan Özgüner (İçel), Güven Partisi grubu adına Hamdi Hamamcıoğlu 
(Afyon Karahisar) ve A.P. grubu adına Münir Daldal (İzmir) tarafından yapılan 
konuşmalardan sonra İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (Cumhuriyet Senatosu 
Muğla üyesi) önerge üzerinde görüştü. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra 
önergenin gündeme alınıp alınamaması hususu oya sunuldu ve önerge reddedildi.69 

69  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 33 (11 Ocak 1971), 
s.683-721.
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Konya Milletvekili İrfan Baran’ın, Türk parasının değerini düşürme 
kararının alınmasında, Hükümetin, şimdiye kadar ki ekonomik ve politik 
aksaklıklarının sebebolduğu ve bu kararın Türk ekonomisini bir çıkmaza 
soktuğu iddiasıyla Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/9)

İrfan Baran (Konya) tarafından 17 Ağustos 1970 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, Türk Parasının değerini düşürme kararının alınmasında, 
Hükümetin, şimdiye kadarki ekonomik ve politik aksaklıklarının sebebolduğu ve 
bu kararın Türk ekonomisini bir çıkmaza soktuğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisinin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 
19 ncu birleşiminde okundu: 

“Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Hükümeti, bilindiği üzere, 7. 8. 1970 
tarihinde aldığı kararla, Tük parasının değerini üçte iki oranında düşürmüştür. Bu 
karara Hükümeti zorlıyan ekonomik ve politik sıkıntılar, darlıklar ve baskılar beş 
yıllık yönetimlerinin sonucudur. Hükümet, çağımızın gereklerine, memleketimizin 
menfaatlerine, gerçeklerine ters düşen zihniyet, tutum ve yönetimiyle ekonomi ve 
maliyemizi iflâsa, sosyal ve politik hayatımızı çıkmaza sokmuştur. Aldığı kararla, 
resmen de tescil ettiği bu iflâsın bedelini millet çoğunluğuna ödetmeye kalkmıştır. Bu 
bedelin karşılığını önce Hükümet ödemeli, bu felâketin hesabını Millet Meclisi önünde 
vermelidir. Hükümet, aldığı bu kararla, varlıklı ve fiilen imtiyazlı binlerce kişiye, 
bir anda, hiçbir emek ve halk karşılığı olmaksızın milyarlarca lira kazandırmıştır. 
Halkımızın büyük çoğunluğunu teşkil eden yoksul, işsiz, yetersiz gelirli, küçük varlıklı 
milyonlarca vatandaşımızın, alın terinden, çok acılı nafakalarından, geleceklerinden 
ve göz yaşlarından toplanan ve toplanacak milyarlarca lira, varlıklı binlerce zenginin 
cebine ve hesabına aktarılmıştır. Paramızın değerinin düşürülmesi, çok haksız ve 
adaletsiz, böylesine zalim ve çirkin sonuçlar doğuran bir olaydır. Ekonomik ve 
sosyal hayatımızda artıracağı çalkantıları, adaletsizliğin getireceği dalgalanmaları 
Hükümetin göğüsliyecek moral ve politik gücü yoktur. Devalüasyonla, ihracatımızın 
artacağı, ithalâtın azalacağı, dış ticaret dengesinin sağlanacağı, istihsalin çoğalacağı, 
sanayicinin, tarım. üreticilerinin korunacağı kalkınmanın, istikrar içinde, sağlamca 
hızlanacağına dair önerilerde yerinde ve geçerli değildir. Zira iç fiyatlar hızla 
artmaktadır. Fiyat artışları, bu meş’um ve adaletsiz operasyonun olumlu sonuçlar 
vermesine, felâketli gidişi önlemesine engel olacaktır. Çöiküntüyü hızlandıracaktır. 
Yurtta güven ve emniyeti bile kuramamış, koruyamamış, zaaf içindeki bir Hükümetin, 
fiyatlardaki azgın şahlanışı durdurması beklenemez. Esasen Hükümetin enflâsyonu 
hızlandırıcı politikası fiyatları kamçılıyan etkenlerden başlıcasıdır. Herkesten 
evvel Hükümet fiyatları artırmıya başlamıştır. Tarım ve sanayi ürünlerinde istihsal, 
bugünden yarına artmaz. Uzun vâde ister. Fiyatlar ise bu uzun vâdeyi bekliyecek 
kadar sabırlı değildir. Genel görünüşü ve psikolojisi kısa devrede büyük vurgun, 
ölçüsüz kâr, hileli satış, vergi kaçakçılığı ve israf olan bir piyasa mekanizmasının 
yardımı da umulamaz. Bu mekanizmanın fiyatları ve ücretleri dondurabileceğini 
beklemek hayaldir. İhracatın derde deva sayılabilecek nisbette gelişebilme olanağı 
bu nedenlerle çok zayıftır. Her yönden daha müsait bir ortama sahip Fransa’da 
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devalüasyon yüzde sekiz oranında yapılmıştı. Sterlin operasyonu ise; pazar, sanayi, 
teknik, ihracat, kredi, kalifiye eleman yönlerinden bizimle kıyaslanamıyacak 
olanaklarına, yöneten ve yönetilenlerin, çalışan ve çalıştıranların, millî menfaatler 
için geleneksel işbirliği ve fedakârlık kabiliyetlerine rağmen, sterlini hâlâ sağlam 
bir zemine oturtamamıştır. Diğer yandan tarım üreticilerinin korunduğu, kârlı 
çıkacakları da asılsızdır. Bâzı tarım ürünlerinin fiyatları üçte bir nisbetinde 
artırılmıştır. Paradaki değer düşürülmesi ise üçte iki nisbetindedir. Öte yandan 
milyonlarca hububat, buğday üreticisi mahsulünü satmıştır. Buğdaya yapılan zam 
yüzde beş bile değildir. Tütün piyasası çoktan kapanmıştır. Başta hububat üretenler 
olmak üzere, milyonlarca çiftçinin mahsûllerinden alınan milyarlarca liralık fiyat 
farkı, Hükümetin aldığı kararla, ithalâtçıya, ihracatçıya, sanayici ve tüccara, ofise 
cömertçe aktarılmıştır. Finansman Kanunu neşredilmek üzereyken, mağazalardaki 
mallar satılmışcasına sahte faturalar düzenlenmiştir. Çiftçiler, işşçiler, çalışanlar, 
yoksullar, işsizler; paranın değerindeki düşmeyle, fiyatların artmasiyle, nice 
vurgunun, haramın, kaçakçılığın çoğu bilinmiyen perde arkası milyonerlerine, fiilen 
milyarlarca lira ödiyeceklerdir. Bu emek ve hak karşılığı bir kazanç değildir. Vergi 
de değildir. Haraç, gasp diyebileceğimiz fiilî bir olay veya sonuçtur. Görüşmeler 
sırasında ayrıca vereceğimiz izahatta nazara alınarak devalüasyon kararı dolayısiyle 
Hükümet hakkında Yüce Mecliste gensoru görüşmesi açılmasına karar verilmesini 
arz ve teklif ederim.” 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunda görüşmenin 
yapılabilmesi için, bir sonraki birleşimde gündemdeki yerini alacağı Başkanlık 
tarafından ilan edildi.70

Konya milletvekili İrfan Baran’ın hükümet hakkındaki gensoru önergesi, 14 
Aralık 1970 tarihinde toplanan 21 nci birleşimde yeniden okundu. Ancak vakit 
yokluğundan müzakeresine geçilemedi.71 

Önerge, 21 Aralık 1970 Pazartesi günü toplanan 24 ncü birleşimde müzakere 
edilebildi. İlk söz, önerge sahibi İrfan Baran’a (Konya) verildi. Güven Partisi grubu 
adına Vefa Tanır (Konya), Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kemal Okyay 
(Kars), A.P. grubu adına Mehmet Ali Oksal (Trabzon), sataşma olduğu gerekçesiyle 
C.H.P. grubu adına Necdet Uğur (İstanbul) ve Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya) 
önerge hakkında görüşlerini ifade ettikten sonra İrfan Baran’ın (Konya) Türk 
Parasının devalüe edilmesi ile ilgili gensoru önergesinin gündeme alınması hususu 
oya sunuldu. Önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.72 

70  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık1970), s.180-182.
71  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 21 (14 Aralık 1970), s.303-304.
72  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 24 (21 Aralık 1970), s. 334-361.
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Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un, kuru üzümün kurutulması ve ihracı 
konusunda gereken tedbirleri almadıkları iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi 
uyarınca Ticaret ve Tarım Bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/17)

Manisa milletvekili Mustafa Ok’un, kuru üzümün kurutulması ve ihracı 
konusunda gereken tedbirleri almadıkları iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi 
uyarınca Ticaret ve Tarım Bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi, 
Millet Meclisinin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşiminde okundu: 

“Ege’de 156 000 aile bağcılıkla meşgul olur ve ortalama 100 bin ton çekirdeksiz 
kuru üzüm üretilir. Çekirdeksiz kuru üzümün ihracından her yıl 20 - 25 milyon 
dolar temin edilir. Ancak son yıllarda üzümlerimizin Batı – Avrupa ülkelerine pahalı 
gelmesi ve bozuk nitelikte üzüm ihracedilmesi yüzünden (İngiltere’ye ihracedilen 
üzümlerde keçi pisliği çıkmıştır.) Batı-Avrupa ülkelerinde üzümlerimize karşı 
mevcut talep azalmış ve bu pazarlarımıza rakip ülkeler yerleşmeye başlamışlardır. 
Bu yıl, üzümlerimizin kurutulması için elzem olan potasanın zamanında ve yeter 
miktarda hazır bulundurulmaması yüzünden bağcılarımızın takriben yüzde 25 i 
üzümlerini tuz, çamaşır sodası ve bâzı otların külleri ile hazırladıkları ilâçlı sular 
ile kurutmak zorunda kalmışlardır. Bu duruma göre, 25 - 30 bin ton kuru üzüm 
elverişsiz şartlarla kurutulmuş olmaktadır. Bu kurutma şekli tabiatiyle, esasında 
dünyanın en kaliteli üzümünü yetiştiren Ege’nin kuru üzüm kalitesini bozacak ve 
ihracatta güçlük çıkaracaktır.Ayrıca ihtiyaç duyulan potasa ancak Ağustos ayının son 
günlerinde yetiştirilebildiği için üzümlerin kesilmesi ve serilmesi gecikmiş ve bu 
yüzden takriben bağların yüzde 20 sinin kurutulması yağmurlu mevsime kalmıştır. 
Çekirdeksiz üzüm rekoltesi belli, bunların kurutulması için ne kadar potasa gerektiği 
belli, potasaya ne zaman ihtiyaç olduğu belli, potasanın nereden ithal edildiği ve 
potasa tedarik edilmediği takdirde 10 - 15 gün içinde üzümlerin artık istifade edilmez 
hale geleceği belli olduğuna göre bu görevi yapmakla sorumlu Tarım ve Ticaret 
Bakanlarının ağır bir ihmal içinde oldukları ve görevlerini yapmadıkları açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Görevlerini ihmal yüzünden Ege bağcılarına telâşlı ve masraflı 
günler yaşatan ve 1970 üzüm mahsulümüze kalite bakımından ciddî zararlar veren 
bu iki Bakan hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasını 
saygılarımla rica ederim.”

Mustafa Ok tarafından verilmiş bulunan bu gensoru önergesinin sonraki 
birleşimde gündeme alınıp alınmamasının görüşüleceği Başkanlıkça açıklandı.73 

Manisa milletvekili Mustafa Ok’un, Ticaret ve Tarım bakanları hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi 14 Ocak 1971 tarihinde toplanan 35 nci birleşimde 
görüşüldü. Bu birleşimde önergesini izah etmek için Mustafa Ok (Manisa) söz aldı 
ve açıklamalarda bulundu.74 

73  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s.188-189.
74  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 35 (14 Ocak 1971), s. 28-36.
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Önerge üzerindeki görüşmeler 15 Ocak 1971 tarihinde toplanan 36 ncı birleşimde 
de devam etti. Gensoru takriri üzerinde Güven Partisi grubu adına İhsan Kabadayı 
(Konya), Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Veli Bakırlı (Manisa), Demokratik 
Parti grubu adına Ali Naki Üner (İzmir), Adalet Partisi grubu adına Ali Naili Erdem 
(İzmir) ve Tarım Bakanı İlhami Ertem (Edirne) söz aldı ve görüşlerini belirtti. 
Görüşmelerin ardından Ticaret ve Tarım bakanları hakkında gensoru açılmasına 
mütedair olan önergenin gündeme alınıp alınmaması hususu oylandı ve önerge kabul 
edilmedi.75 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, ilkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen toprak dağıtımını sağlayan reformu kanunların çıkarılmasında 
gerekli çalışmayı yapmadığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/14)

İbrahim Öztürk (Maraş) tarafından 17 Kasım 1970 tarihinde Meclis Başkanlığına 
verilen, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen toprak dağıtımını sağlayan 
reformcu kanunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yapmadığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önerge, Millet Meclisinin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşiminde 
okundu: 

“T. C. Anayasasının 37 nci maddesinde ‘Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri alır. Kanun bu amaçlarla, değişik 
tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir’ denmekte ve 
38 nci maddesinde de ‘Çiftçinin topraklandırılması amaciyle kamulaştırılan toprak 
bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir’ biçiminde ifade olunmaktadır. 1 nci 
5 Yıllık Kalkınma Plânı bölüm: 6, sayfa 189 da ‘En küçük işletme genişliğinin 
tanziminde ve en büyük işletme mülkiyetinin sınırlandırılmasında aşırı gelir 
ayrımlarının azaltılması, bir aile için gerekli olduğu kabul edilen en az gelir ve toprak 
toplulaştırılmasının ne oranda gerçekleştirilebileceği, büyük ve küçük işletmelerde 
verimliliği artırma imkânları ve büyük gelirlerin vergilendirilmesi gibi konular 
dikkate alınacaktır. Toprakların parçalı ve dağınık olmasının gizli işsizliği dağıtıcı 
bir etkisi dikkate alınarak yapılacak toprak reformunda toprakların tapulaştırılması 
yer alacaktır. Toprak dağıtımında yalnız Devletin olan ya da Devletin hüküm ve 
tasarrufunda bulunan topraklar üzerinde durulmıyacak, ayni zamanda tâyin edilecek 
âzami sınırın üstündeki özel mülk toprakları da kamulaştırılarak dağıtılacaktır 
denilmektedir.

Anayasamız 20. 7. 1961 tarihinde yürürlüğe girmiş, yani aradan 10 yıl geçmiş, 
1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı 3 Aralık 1962 tarihinde yürürlüğe girmiş ve aradan 8 
yıl geçmiş olmasına rağmen ne Anayasanın toprak reformu emri, ne de Kalkınma 
Plânının bu baptaki hedefi yerine getirilmemiş ve bu yolda en küçük bir gayret 
gösterilmemiştir. 2 nci 5 Yıllık Kalkınma dönemi 1968 yılında başlamış ve Plânın 
302 nci sayfasında Tarım reformundan bahsedilmiştir. Plânda toprak reformu yerine 

75  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 38 (15 Ocak 1971), s.42-58.
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Tarım reformu teriminin kullanılması durumu ve hedefi asla değiştirmez. Çünkü 
302 nci sayfada aynen Devletin hüküm ve tasarrufunda veya özel mülkiyetinde 
olup şahıslara kiralanan orman ve mera hudutları içindeki kültür arazisinin ıslahı ve 
bataklıkların kurutulması sonucu elde edilen ve belirli bir büyüklüğün üstünde kalan 
ve düzenli işletilmiyen şahıs arazilerinin istimlâk veya pazarlıkla satınalınmasiyle 
temin edilen kültür arazisinin mülkiyetinin topraksız ve az topraklı çiftçilere uygun 
şartlarla devrini mümkün kılan mevzuat çıkarılacaktır denilmektedir. İkinci 5 Yıllık 
Plânın açık emrine rağmen toprak dağıtımını sağlayan reformcu kanunlar bugüne 
kadar çıkarılmamıştır. 

Bu konuda Ebedi ve Daimî önderimiz Atatürk’ün 1936 ve 1937 yıllarında B. M. M. 
Açış nutuklarında Her Türk çiftçisinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahibolması 
behemehal lâzımdır. Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçiailesini geçindirebilecek 
toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünmemesi, büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin 
işletebilecekleri arazi genişliğini nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine gore 
sınırlamak gerektiğini işaret buyurmuşlardır. Büyük önderimizin bu direktifi dikkate 
alınarak 11. 6. 1954 tarihinde kabul edilen 4760 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu yürürlüğe konuldu. Ancak, bu kanun bilinçli bir şekilde uygulanmadığı için 
istenilen sonuç alınamadı ve adeta tatbikat dejenere edildi. Nihayet, bu önemli dâva 
1961 Anayasasında ve kalkınma plânlarında kesin çizgilerle yer aldı. Fakat, bizim 
gibi siyasal, ekonomik ve sosyal düzeni çağdaş bilimin ve âlemin gerisine düşmüş 
ülkelerde problemleri plânlara ve hattâ Anayasalara da koysanız bunları uygulamak 
ve gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Anayasa ve plânlar ne kadar bilimsel ve 
ilerici bir hüviyetle hazırlanırsa hazırlansın tutucu, gerici, kapitalist ve emperyalist 
güçlerin etkisiyle bunları uygulamaya koymak imkânı elde edilemiyor. Nitekim, T. 
C. Anayasasına ve kalkınma plânlarına rağmen toprak veya tarım reformu bugüne 
değin yapılamamıştır. Oysa, bugün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında tarımın 
ihmal edilmiyecek büyük bir özelliği vardır. Ulusal gelirin % 45 i tarım kesiminden 
elde edilmekte ve nüfusun % 75 i bu kesimde çalışmaktadır. 1963 ten sonraki plânlı 
devrede bile tarımın yıllık gelişme hızı % 4 ü aşamamıştır. Halen, tarım sektöründe 
çalışan nüfusun% 90 ı, gelirin % 48 ini, % 10 u da gelirin % 52 sini paylaşmaktadır. 
Çiftçimizin çoğunluğu işletilmeye yetecek topraktan yoksundur. 1963 sayımına 
göre, topraksız işletmeler sayısı 308 899 dur. Kiracılıkla işletilen işletmeler sayısı 
ise 521 176 dır. 1 -5 dekar arasındaki 398 865 işletmenin beherine ortalama 2.9 
dekar arazi, 5 000 dekardan yukarı 490 işletmede beherine ortalama 8 261 dekar 
arazi düşmektedir. Bu hal Türkiye’de arazi dağılımının rasyonel bir işletmeye imkân 
vermiyecek bir hale girdiğini göstermekte ve reform zaruretini bütün açıklığiyle 
ortaya koymaktadır.

Gensorumuzun müzakeresi sırasında bu zarureti bütün çıplaklığiyle ortaya 
koyacağız. Ancak şu noktayı kesinlikle ifade ediyoruz ki, Atatürk’ün direktifine, 
Anayasaya ve kalkınma plânlarına rağmen bugüne kadar ele alınmayan bu hayati 
ve millî dâvaya önem vermeyen ve Türk köylüsünü geri kalmışlığa mahkûm 
eden kapitalist - emperyalist düzenin sahipleri, tarihî ve hukukî sorumluluktan 
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kurtulamayacaktır. Bugün sorumlu yerde bulunan Hükümet Başkanı hakkında bu 
konuda Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasına karar verilmesini 
saygılarımla rica ederim.” 

Başkanlık, bu gensoru önergesinin bir sonraki birleşimde gündeme alınıp 
alınmamasının, görüşülmesinin yapılacağını açıkladı.76 

Gensoru önergesi 8 Ocak 1971 tarihinde toplanan 32 nci birleşimde görüşüldü. 
Önerge sahibi İbrahim Öztürk (Maraş) önergesini izah sadedinde söz aldı ve aşağıda 
belirtilen konuşmasıyla önergesini geri aldığını bildirdi: 

“...Toprak reformu bir Anayasa emridir. Bunu ihmal, Anayasayı ihlâldir. Yerine 
getirmek tarihî ve millî bir zarurettir. Yapılmazsa, bunu Türk köylüsünün kendisi 
gerçekleştirecektir. Yüzbinlerce köylünün toprak işgalleri başladığı zaman - ki, 
belirtileri vardır bugünden - biz hâlâ tarım mı, toprak reformu mu münakaşası 
yapacağız ve olayların çok gerisine düşeceğiz. Halkımız yüz yıllardır bir sömürü 
aracı olmaktan bıkmış, usanmıştır. Artık onu kader felsefesiyle avutmaya da 
imkân kalmamıştır. Çünkü gerçekleri öğrenmeye başlamıştır. Feodal kalıntılarının 
ellerinden ve sömürüsünden köylümüzü kurtarmak ve ona insanca bir yaşama düzeni 
sağlamak için, bu Meclisin ibadet kadar kutsal olan bu görevi yerine getirmesi 
lâzımdır. Bunu halletmiyen Meclisler, ne yaparlarsa yapsınlar tarihe ve millete 
hesap veremiyeceklerdir. Önergemi, toprak reformunu yapacak bünyeye sahip bir 
Hükümet ve bir Meclis gelinceye kadar ve şimdilik kaydiyle geri alıyorum. Buradan, 
vatanı ve alınteri döktüğü toprağı uğruna savaş veren Anadolu köylüsünden özür 
dileyerek saygılarımla selâmlıyorum.” 

Önergenin geri verilmesi oya sunularak kabul edildi.77 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, milli servetimizi ve 
beslenme ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hayvan hastalıklarında 
olduğu gibi sığır ve basında da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı iddiasıyla 
Anayasanın 89. maddesi uyarınca Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/16)

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, milli serveti ve beslenme 
ihtiyacını temelden tahrip eden, diğer hayvan hastalıklarında olduğu gibi sığır ve 
basında da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi 
uyarınca Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
Millet Meclisi’nin 14 Ocak 1971 tarihinde toplanan 35 nci birleşiminde okundu:

“Memleketimizde, insanları ölümle tehdideden Kolera salgınından sonra, 
hayvanlar arasında çıktığı anlaşılan Sığır Vebası salgın hastalığı ile gerektiği gibi 
savaşılmadığı, dolayısiyle Türkiye’nin tarım ekonomisini ve daha açık bir değişle 
temel ekonomisini ve halkın beslenme zorunluğunu kısıtlıyarak Türkiye’nin istikbali 
ile oynandığı, görülmektedir. 

76  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s.185-186.
77  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 32 (8 Ocak 1971), s. 665-673.
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Şöyle ki: Bir yıldan beri Doğu - Anadolu illerindeki sığırlar arasında çıkan çok 
bulaşıcı ve girdiği köyde sığır hayvanının % 80 ilâ % 95 ini öldüren Sığır Vebası 
salgın hastalığının yayılmasına engel olacak tedbirler Hükümetçe alınmamıştır. 
Gümüşane’nin Kelkit ilçesi Kaş köyünde mevcut 648 sığır hayvanatından 592 sinin 
bu hastalıktan ölmüş olması, hastalığın tehlikesi bakımından bir örnek teşkil edebilir. 
Tarım Bakanlığı her 15 günde bir yayımlanan Salgın hayvan hastalıkları bülteninde 
dahi hastalık hakkında bir bilgi koydurulmamıştır. Hastalık Türk halkından daima 
gizlenmiş Yabancı devletler duymasın mülâhazasiyle ve ihracata tesir eder gayesi 
güdülerek gizleme yoluna gidilmişse de ancak kendi kendimizi aldatmış olduğumuz 
açıkça anlaşılmaktadır. Bu hastalıkla mücadele yeteri kadar ödeneğe, vasıtaya, 
elemana sahip bulunmıyan cılız bir teşkilâtın üzerine yükletilmiştir. 

Hastalık 1970 Nisan ayında gizlenemiyecek kadar yaygınlaşmış en az 160 
mihrakta çıktığı anlaşılmıştır. 160 mihrakta 5 900 sığır hayvanı tazminatlı olarak 
öldürülmüş bir bu kadar hayvan da kendiliğinden ölmüş olup tazminat dahi 
ödenmemiştir. Tazminatlı olarak öldürülen hayvanların asgari tutarı 6,5 milyon lira 
olduğu halde ancak 2,5 milyon lira tazminat olarak ödendiği anlaşılmaktadır. Öküzü 
öldürülen vatandaş yerine öküz alamamakta olduğundan, ekim mevsimi de hesaba 
katılırsa ekonomideki zarar ortaya çıkmaktadır. 

1243 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğince hastalık mihraklarında 
alınan hayvan hareketlerini önleyici idari tedbirler, mahallî idare ve askerî 
makamlarca benimsenmemekte olduğu için veteriner teşkilâtınca alman bu tip 
tedbirler de kâğıt üzerinde kalmaktadır, hayvanları hastalanan halk ucuz fiyatla 
hayvanlarını tüccarlara vermekte, satılan bu hayvanlar hiçbir kayda tabi tutulmadan 
geçtiği yollarda da sağlık raporu sorulmadan büyük şehirlere taşınmakta ve kesilerek 
yenmesi yasak olan bu etler halka yedirilmekte ve hastalık Türkiye’nin her yerinde 
yayılmaya hızla devam etmektedir. 

Ticaret Bakanlığı, canlı hayvan ihracedebilmek için hastalığın titizlikle 
saklanmasını uygun bulmaktadır. 1234 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 
hükümlerinin en önemlilerini Hükümet uygulamamaktadır. Hükümetin bu tutumu 
muvacehesinde Türkiye’de mevcut 15 milyon sığırın hayatı tehlikededir. Halkın 
et ihtiyacı her gün biraz daha kısıtlanmakta ve et fiyatları durmadan artmaktadır. 
Halkın, en hayatî varlığı olan beslenme mevzuunda, telâfisi mümkün olmıyacak bir 
meçhule sürüklenmektedir. 1924 yılından beri Cumhuriyet hükümetlerinin dışardan 
dövizle yurda ithal ettiği damızlıklarla tam 50 yıldan beri emek çekilerek elde edilen 
bugünkü hayvan varlığımızın % 30 unu teşkil eden kültürlü sığır ırkları da elden 
çıkmak üzeredir. 

Bu Hükümet iktidar ettiği müddetçe Türk halkının ortalama yaş haddi 30 yıldan 
fazlaya çıkamıyacağı ve bir tavuk ömrünü geçmiyeceği dahi şimdiden anlaşılmaktadır. 
Millî servetimizi ve beslenme ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hayvan 
hastalıklarında olduğu gibi Sığır Vebasında da gerekli ve etkili tedbirleri almıyan, 
sürüncemede bırakan Tarım ve İçişleri bakanları hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesine uygun olarak gensoru açılmasını talebeder, derin saygılarımı sunarım.” 
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Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu tarafından verilmiş bulunan 
gensoru önergesi üzerinde, önerge sahibi olarak kendileri, Demokratik Parti adına 
Turgut Topaloğlu (İstanbul), Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mehmet Erdinç 
(Van), Güven Partisi grubu adına Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), Adalet Partisi 
grubu adına Mustafa Topçular (Kastamonu) ve Tarım Bakanı İlhami Ertem (Edirne) 
görüşlerini sundular. Ertem, Hükümetin zamanında işe el koyduğunu, hayvancılığın 
Türk ekonomisindeki ağırlığına uygun ve büyük kütleyi teşkil eden Türk çiftçisinin 
en büyük dayanaklarından biri olduğunu ve hayvancılığın ağırlığına mütenasip 
ehemmiyetle, ciddiyetle meselenin ele alındığını ifade etti. 

Gensoru açılmasına dair önergenin müzakeresi bittiğinde, gündeme alınıp 
alınmaması hususu oya arz edildi. Önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.78 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar’ın, son günlerde meydana gelen 
olaylar karşısında Hükümetin tutum ve davranışı konusunda Anayasanın 89. 
maddesi gereğince Başbakan, İçişleri ve Ulaştırma bakanları hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/18)

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
olaylar karşısında  Hükümetin tutum ve davranışı konusunda  Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince  Başbakan, İçişleri ve Ulaştırma bakanları hakkında  bir gensoru 
açılmasına dair önerge, Millet Meclisinin 25 Ocak 1971 Pazartesi günü toplanan 41 
nci birleşiminde okundu: 

“Türkiye’nin içine düştüğü bunalımın, derin nedenleri olduğu şüphesizdir. 
Bunalım, geri bırakılmış bağımlı bir ülke olmaktan  kurtulma çabalarının, 
kösteklenmesinden; gelişme  eyilimlerinin hedeften ‘”saptırılmasından  doğmaktadır. 
Bu yönüyle bugünkü bunalım,  tarihsel, sosyolojik tahlilleri gerektiren bir  konu. 
Fakat bir başka yönden bakılınca, içinde  bulunduğumuz huzursuz durumu, daha  
kolay teşhis ve tesbit etmek, serumlarını tâyin  etmek mümkündür. Huzursuzluğun 
yüzeyde görünen ilk nedeni,  Demirel hükümetlerinin Anayasayı eksiksiz,  tastamam 
uygulamaktan ısrarla kaçınmış  olmasıdır. Bunu, bu kürsüden defalarca ifade etmiş 
bulunuyoruz. Hiç şüphe yok ki, Hükümetin  bu olumsun tutumu, savunduğu sosyal  ve 
ekonomik çıkarlar silsilesinin bir sonucudur.  Ve son bir tahlilde, geri bırakılmışlığın 
Dünya Kapitalist sistemine yapısal olarak  bağlı bulunmasından ileri gelmektedir.  
Ama nedenleri ne olursa olsun, politik bakımdan  olduğu kadar, hukuk açısından da,  
bugünkü huzursuzluğun başlıca sorumlusu  Başbakan ve Hükümetidir.  Anayasanın 
topluma ve kişilere ilişkin hükümlerinin  çiğnenmesi olaylarının yanı sıra,  Hükümet 
Anayasanın iç dengesinin (bozulmasına  da sebebolmuştur. Gerçekten, Hükümetin  
gittikçe zayıflaması ‘sorunlarımızı çözmemesi  ya da sosyal yapısı nedeniyle 
çözememesiyle  ters orantılı olarak, Anayasanın kurduğu yetkiler  hiyerarşisinde 
sınır tecavüzleri, sapmalar  ve saptırmalar meydana gelmiştir. Böylece  Anayasa bir 
de kendi yapısı içinde çiğnenmiştir:

78  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 35 (14 Ocak 1971), s. 6-28.
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1. Anayasamızın 111 nci maddesine göre:  Millî güvenlikle ilgili kararların 

alınmasında  ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık  etmek üzere, gerekli 

temel görüşleri  Bakanlar Kuruluna bildirmekle görevli olan  Millî Güvenlik Kurulu, 

Anayasanın belirttiği  sınırları aşarak, iç ve dış politikaya ilişkin  en önemli kararları 

alan ve kamu oyuna  açıklıyan, Hükümet üstü bir kurul haline gelmiştir.  

2. Millî istihbarat Teşkilâtı da Anayasaya  ve kanunlara aykırı bir tutum ve 

davranış  içerisindedir. Bu Teşkilât hukuken Başbakanlığa  bağlıdır. Bir partinin 

postaladığı mektubun açılması ve zarf içine MİT’in yazılı’ bir  talimatının konması, 

kanunsuz davranışların  tevil edilemez bir örneğini teşkil etmektedir.  

3. Keza emniyet kuvvetleri Anayasanın  ruhuna ve açık sözüne ters düşen 

yönden kullanılmıştır;  kullanılmaktadır. Genel görünüş  emniyet kuvvetlerinin 

gerici ve tutucu çevrelerin  çıkarlarının korunması yolunda çalıştığı  merkezindedir. 

Hele son günlerde emniyet kuvvetlerinin öğrenci avına çıkması, devrimci  gençleri 

göz göre göre imhaya kalkışması ve bu  yolda birtakım tertiplere girişildiği kanısının  

uyanması, Anayasa düzenimizin asla cevaz  vermediğidir durum yaratmıştır.  

Bu nedenlerden dolayı, Anayasamızın 89 ncu maddesi uyarınca, Başbakan, 

İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı başta olarak, Demirel Hükümeti hakkında 

gensoru açılmasını  diliyorum.” 

Başkan, bu gensoru önergesinin, bir sonraki birleşimde gündeme alınıp 

alınmaması hususunun müzakere edileceğini açıkladı.79 

İstanbul milletvekili Mehmet Ali Aybar’ın, meydana gelen olaylar karşısında 

Hükümetin tutum ve davranışı konusunda Başbakan, İçişleri ve Ulaştırma bakanları 

hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 27 Ocak 1971 

tarihinde toplanan 42 nci birleşiminde görüşüldü. Önergesini izah için Mehmet Ali 

Aybar’ın (İstanbul) konuşmasından sonra Güven Partisi grubu adına Turgut Topaloğlu 

(Adana), C.H.P. grubu adına Necdet Uğur (İstanbul) ve Adalet Partisi grubu adına 

Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ) önerge üzerinde görüşlerini belirttiler. Demokratik Parti 

grubu adına Vedat Önsal (Sakarya), konuyu bir gensoru niteliğinde görmedikleri 

için konuşmayacaklarını ifade etti. Hükümet adına söz alan İçişleri Bakanı Haldun 

Menteşeoğlu’nun (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) açıklamalarından sonra 

Başbakan, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları hakkındaki gensoru önergesinin gündeme 

alınıp alınmaması hususu oya sunularak önerge reddedildi.80 

79  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 41 (25 Ocak 1971), 
s. 249-250.
80  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 42 (27 Ocak 1971), 
s. 262-283.
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İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar’ın, İstanbul’da bir banka soygunu 
ile ilgili olduğu sanarak gözaltına alınan öğrenciye eziyet edildiği iddiasıyla 
Anayasanın 89. maddesi uyarınca İçişleri Bakanı, Başbakan ve Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/19)

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) tarafından 12 Mart 1971 günü Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, İstanbul’da bir banka soygunu ile ilgili olduğu sanılarak 
gözaltına alınan öğrenciye eziyet edildiği iddiasıyla Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca İçişleri Bakanı, Başbakan ve Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önerge, Millet Meclisi’nin 12 Mart 1971 tarihinde toplanan 70 nci birleşiminde okundu: 

“Bir süre önce İstanbul’da bir banka soygunu ile ilgili olduğu iddiasiyle gözaltına 
alınan öğrenci Salman Kaya’ya, bâzı polislerce dayak atılmış, hunharca eziyet edilmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Bakanlığına bağlı yetkili ve memurların fiillerinden sorumlu 
olan İçişleri Bakanı Menteşeoğlu ile Başbakan ve Hükümet hakkında, Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasını arz ve teklif ederim. 

Bundan bir süre önce İstanbul’da bir banka soygunu ile ilişkisi olduğu iddia 
edilerek gözaltına alınan öğrenci Salman Kaya’ya, gözaltında tutulduğu sürece işkence 
edildiği, hunharca dövüldüğü, 11 Mart tarihli bâzı gazetelerde yayımlanan fotoğrafların 
incelenmesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca 10 Mart günü savcılıkta ifade veren Salman 
Kaya dayak yediğini söylemiş; ayağının fotoğrafını çekmelerini istemiş ve ancak 
üç kişinin yardımı ile yürüyebildiği görülmüştür. Salman Kaya’nın bâzı emniyet 
mensuplarınca dövüldüğü hususunda şüphe ve tereddüde yer yoktur. Anayasanın 14 
ncü maddesi eziyet ve işkenceyi yasaklamakta, insan haysiyeti ile bağdaşmıyan cezalar 
konamıyacağını kesinlikle ifade etmektedir. Bu Anayasa hükmüne paralel hükümler 
Ceza Kanununda ve sair kanunlarda da mevcuttur. Hal böyleyken, emniyet kuvvetleri 
mensuplarınım bu Anayasa ve kanun hükümlerine saygılı davranmadıkları bu son 
olay dolayısiyle bir Kere daha sabit olmuştur. Bu hukuk dışı durumdan şüphesiz bu 
suçları bilfiil işliyenlerin yanı sıra, onların fiillerinden sorumlu olan İçişleri Bakanıyla, 
Başbakan ve Hükümet de Yüce Meclise hesap verme yükümlülüğü altındadırlar. 
Hukuk devletinde dayak işkence bir kovuşturma ve soruşturma metodu olamaz. Oldu 
mu, bunu uygulıyanlar ve bu metotları ilham edenler ya da buna göz yumanlar, hukuk 
dışına düşerler; suçlu damgasını yerler. Banka soymak ne kadar suçsa, eza ve işkence 
yapmak, dayakla soruşturma yapmak da aynı derecede suçtur. Salman Kaya halen 
sanık durumundadır; yani soygun suçunu işlediği henüz kesinlikle bilinmemektedir; 
ama Salman’a işkence edenler ve Anayasanın, 105 nci maddesi delaletiyle 14 ncü 
maddesini çiğnemiş, ceza kanunumuzun 466 - 460 ncı maddelerindeki suçları işlemiş 
bulunanlarla, İçişleri Bakanı Menteşeoğlu, suç ortağı durumundadır. Fotoğraflar ve 
Salman Kaya’nın perişan hali bu suçun inkâr edilemez delilleridir. 

Demokrasiden, kanunlara saygıdan dem vuran Menteşeoğlu, işkencelere yeşil 
ışık yakmanın hesabını Yüce Mecliste vermelidir ki, vatandaşın hukuk devletine 
sarsılmış güveni geri gelsin. Hükümet suçluların kullandığı metotlarla hareketi 
normal idare şekline getirirse, Hukuk devletini kendi elleriyle yıkmış olur. Bu sapık 
idare tarzının sorumlularından hesap sorulmalı ve Anayasa rejimi korunmalıdır. 
Bundan dolayı Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca İçişleri Bakanı Menteşeoğlu, 
Başbakan ve Hükümet hakkında gensoru açılmasını arz ve teklif ediyorum.” 
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Başkan, önergenin müteakip birleşimde gündeme alınıp alınmaması hususunun 
görüşüleceğini açıkladı.81

İstanbul milletvekili Mehmet Ali Aybar’ın gensoru önergesine ilişkin açıklama, 15 
Mart 1971 tarihinde toplanan 71 nci birleşimde yapıldı. Başkan, Mehmet Ali Aybar’ın 
hükümet hakkındaki gensoru önergesinin bir önceki birleşimde okunuşundan sonra 
hükümetin istifa ettiğini belirterek Millet Meclisinin denetim müesseselerinden 
biri olan gensoru önergesinin nihai hedefinin hükümete güvensizlik oyu veya 
güvenoyu vermeye müncer olması bakımından ve gensoru denetleme yolunun 
siyasi sorumluluk araması bakımından hükümetin istifası ile meydana gelmiş durum 
dolayısıyla gensoru önergesi hakkında bir işlem yapılamayacağını açıkladı. Başkan 
ayrıca, Aybar’ın denetlemenin başka yollarını kendi takdirleriyle bulabileceğini ve 
kullanabileceğini sözlerine ekledi.82 

Denizli Milletvekili Sami Aralan’ın; Anayasa ve kanunlarımıza verilen din 
eğitimi ve öğretimi hürriyetine rağmen imam hatip okullarının birinci devresini 
kapatma kararı alan Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında Anayasanın 89. 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/21)

Sami Arslan (Denizli) tarafından Millet Meclisi başkanlığına sunulan, Anayasa 
ve kanunlarla verilen din eğitimi ve öğretimi hürriyetine rağmen İmam - Hatip 
okullarının birinci devresine kapatma kararı alan Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel 
hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 19 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 151 nci birleşiminde okundu: 

“Özü: Anayasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi ve öğretimi hürriyetine 
rağmen imam-hatip okullarının birinci devresini kapatma kararı alan Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Şinasi Orel hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açılması talebi. 

1. Anayasanın 19 ncu maddesi ‘Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi 
isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır’ hükmü vatandaşa 
dinî eğitim ve öğretim hakkı vermiştir. 

2. 1024 tarih ve 439 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 ncü maddesi ‘Maarif 
Vekâleti yüksek diniyat mütahassısları yetiştirmek üzere Darülfünunda bir ilahiyat 
Fakültesi tesis ve imamet gibi hidematı diniyenin ifası ile mükellef memurların 
yetişmesi için de ayrı mektepler kuşat eder’ şeklindeki âmir hükmüne istinaden 
memleketimizde 72 aded imam - hatip okulu açılmıştır. 

3. Hükümet programındaki ‘İmam-Hatip okullarını Orta öğretim sistemine 
uyacak biçimde ıslah edeceğiz’ cümlesine dayanarak Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Şinasi Orel, verdiği direktifle imam - hatip okullarının birinci devresini kapattıran 
4. 8. 1971 gün ve 225 sayılı Talim Terbiye kararını onaylamıştır. Bu karar, % 99 
u Müslüman olan Türk milletinin mânevi hayatını düzenliyen elemanları yetiştiren 

81  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 70 (12 Mart 1971), s. 237.
82  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 71 (15 Mart 1971), s. 249.
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imam - hatip okulları ve Yüksek İslâm enstitülerinin kapanmasına sebebolacak kadar 
dinî eğitim ve öğretimi temelinden yıkan, milletin bünyesine ve arzusuna uymıyan 
hukuk dışı bir davranıştır. 

4. Türk milletinin aydın din adamına olan ihtiyacı her vesile ile belirtilirken, 
din eğitimi süresinin kısaltılmasını izah etmek mümkün değildir. Devrimizin ileri 
toplumları olan Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde din eğitimi anaokullarından 
başlamakta, üniversitenin sonuna kadar devam etmektedir. Din eğitimi süresinin 
kısaltılması ülkemizin büyük ihtiyacı olan aydın din adamlarının yetiştirilmesine 
ve toplumumuzun hakikî dinî bilgilerle teçhiz edilmesine en büyük mâni teşkil 
edecektir. 

5. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Yüce Meclisin çıkardığı kanundur. Bu 
Plânın 165 nci sayfasında açık olarak ‘Köy ebe okulları ile imam - hatip okullarının 
ilk devreleri dışında ortaokul seviyesindeki bütün meslekî okullar genel ortaokul 
kurumuna getirilecek’ diye Millî Eğitim Bakanlığınca imam hatip okullarının birinci 
devresinin meslekî niteliğinin korunması gerektiği belirtildiği halde Bakanlık bu 
hükmü dikkate almamıştır. 

6. 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 
22 nci maddesi ile 1327 sayılı Personel Kanununun 36 nci maddesi imam - hatip 
okullarının birinci devresinin hukukî varlığını tanımıştır. 

7. Sayın Nihat Erim Hükümetinin Hükümet programındaki İmam - Hatip 
okullarını orta öğretim sistemine uyacak biçimde ıslah edeceğiz cümlesinin tenkidi 
Yüce Mecliste yapılmış, Hükümet adına Başbakan Sayın Nihat Erim ‘İmam - Hatip 
okulları için endişeniz yersizdir. Dün bana çocukluk arkadaşım Hafız Mehmet 300 
kişi ile İzmit’ten geldi, İmam - Hatip okullarını kapatacakmışsınız dedi. Dedim ki: 
Bunları nereden çıkarıyorsunuz? İzmit’te arsa bulalım, bina yapalım, hoca bulalım 
diye göbeğimiz çatladı, işte bunları düzelteceğiz’ diyerek Yüce Meclise ve Türk 
milletine teminat vermiştir. 

Netice: Yukarda arz ettiğim Anayasa ve kanunların kesin âmir hükümlerine 
aykırı karar alan Millî Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasını saygılarımla arz ederim.” 

Başkanlık, izleyen birleşimde bu gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususunun görüşüleceğini açıkladı.83

Sami Arslan’ın (Denizli) imam-hatip okullarına ilişkin gensoru önergesi, Millet 
Meclisi’nin 20 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 152 nci birleşiminde görüşülmeye 
başlandı. Önergenin yeniden okunmasından sonra önerge sahibi Sami Arslan’a 
(Denizli) söz verildi. Ardından Millî Güven Partisi grubu adına Vefa Tanır (Konya),  

83  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 151 (19 Ağustos 1971), 
s. 15-16.
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Demokratik Parti grubu adına Mehmet Ersoy (Kütahya), Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu adına Mehmet Arslantürk (Trabzon) bu birleşimde önerge hakkındaki 
görüşlerini sundular.84 

Önergenin müzakereleri 23 Ağustos 1971 günü toplanan 153 ncü birleşimde 
devam etti. Bu birleşimde Adalet Partisi grubu adına söz alan Orhan Dengiz (Uşak) 
konu hakkında grubunun görüşlerini dile getirdi. Son olarak söz alan Millî Eğitim 
Bakanı Şinasi Orel’in, hükümetin imam - hatip okullarını kapatmadığını, bu okulların 
daha iyi, daha aydın din adamı yetiştirecek şekilde ıslah edileceğini, gerçek din adamı 
yetiştirebilmek için birinci devrenin son sınıfını ikinci devreye eklendiğini, ikinci 
devrenin programının daha olumlu hale getirilmeye çalışıldığını, açıklamasından 
sonra gensoru üzerinde müzakere tamamlandı. Gensorunun oylanmasının açık oyla 
yapılması hakkında 15 imzayı muhtevi bir takrir verildi, ancak Başkan İçtüzüğün 
157 nci maddesi ile 136 ncı maddesi gereğince gensorunun açık oya arzına imkân 
olmadığını belirtti. Beş milletvekilinin ayağa kalkarak çoğunluğun olmadığını 
ifade etmeleri üzerine daha önce görüşülen kanun tasarısı sırasında çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından birleşim kapandı.85

Nihayet önergenin gündeme alınıp alınmaması hususu, 25 Ağustos 1971 tarihinde 
toplanan 154 ncü birleşimde oya sunuldu ve gündeme alınmamasına karar verildi.86

Isparta Milletvekili Hüsamettin Akmumcu’nun; komünizm kadar zararlı 
ve kökü dışarda bir aşırı akım olan masonlukla mücadele etmeyen İçişleri 
Bakanı hakkında Anayasanın 89. maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/20)

Hüsamettin Akmumcu (Isparta) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
komünizm kadar zararlı ve kökü dışarda bir aşın akım olan masonlukla mücadele 
etmiyen İçişleri Bakam hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru 
açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 2 Ağustos 1971 Pazartesi günü toplanan 
141 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Özü: Komünizm kadar zararlı ve kökü dışarda bir aşın akım olan masonlukla 
mücadele etmiyen İçişleri Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair önergedir. 

Aziz milletimizin millî mefkuresini parçalamaya, millî birlik ve beraberliğini 
bozmaya, millî ve mânevi değerlerini sinsice tahribe çalışan, gizli ve batıl ortaçağ 
musevi tarikatı esasına dayanan ve kökü dışarda olan mason locaları ve müntesipleri 
hakkında bugüne kadar -Hükümet programında zararlı cereyanlarla mücadele 
öngörüldüğü halde - maalesef gereken kanuni takibata tevessül edilmemiştir.

84  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 152 (20 Ağustos 1971), 
s. 86-107.
85  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 153 (23 Ağustos 1971), 
s. 124-144.
86  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 154 (25 Ağustos 1971), 
s. 150.
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Türkiye’de masonlar Türk Yükseltme Cemiyeti Türkiye Büyük Locası ismi 
altında faaliyette bulunmaktadırlar. Âyinlerini mabet ismini verdikleri localarında 
gizli olarak tertip ve icra etmektedirler. Âyinlerinde ve kitaplarında raslanan 
isimler, terimler ve hikâyeler tamamen yahudi dili olan İbranicedir. Hangi millete 
mensubolursa olsun mason olanlara birader, olmıyanlara da haricî derler. Devlet 
içinde imtiyazlı bir sınıf ve zümre hâkimiyetini tesis ve devamını temin hususunda 
âzami gayret sarf ederler. Bunun için de Devlet teşkilâtında mühim ve yüksek 
mevkilere kendi mensuplarını getirmeyi ve hak tevdiinde başkalarının hak ve 
hukukuna tecavüzü imtiyazlı bir sınıf ve zümre hâkimiyetinin devamını temin için 
zaruri ve meşru görürler. Milletlerarası yahudiliğin gizli bir devleti mahiyetimde 
olan, milletleri manen öldürme ve iktisaden sömürme gayesini güden masonluk 
içtimai, siyasi ve iktisadi hayatımızda millî haysiyet ve millî menfaatlerimizle asla 
bağdaşmıyan son derece menfi tesirler icra etmektedir.

Kısaca temas ettiğimiz bu hususlar artık insanlık âleminde münakaşa konusu 
olmaktan çıkmış açık ve mevsuk hakikatlerdendir. Bu açık ve mevsuk hakikatleri 
inkâr etmek ya mason olmak veya masonluğa bilerek, istiyerek hizmet etmek 
demektir. Anayasa, gizli veya fiilî de olsa her hangi bir sınıf ve zümreye imtiyaz 
tanımamaktadır. Cemiyetler kanunu ise devletin siyasi ve millî birliğini bozmak 
amacını güden, din, mezhep tarikat esaslarına dayanan, merkezi yurt dışında olan 
bir cemiyetin Türkiye’de şubelerinin açılmasını, ara ulusal maksatlarla cemiyet 
kurulmasını yasaklamış bulunmaktadır. Buna rağmen Anayasa ve Cemiyetler 
Kanununun ihlâline rıza gösterilmekte ve bu rıza hali devam etmektedir. Gayrimillî 
ve art niyetli bir sınıf ve zümrenin imtiyazlı mevcudiyet ve hâkimiyetinin devam 
ve muhafazası için gösterilen bu kanunsuz müsamahanın elbette ki, hukuk devleti 
anlayışı içinde yeri yoktur. 

Bu itibarla komünizm kadar zararlı ve tehlikeli kökü dışardaki milletlerarası 
yahudiliğe dayalı bir aşırı akım olan masonluk ile mücadele etmiyen İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılması için işbu önergemin gündeme alınmasını, kabulü için de 
oya konulmasını saygı ile rica ederim.”

Başkan, önergenin izleyen birleşimde gündeme alınıp alınmama hususunun 
görüşüleceğini ifade etti.87 

Isparta milletvekili Hüsamettin Akmumcu’nun masonlukla mücadele etmeyen 
İçişleri Bakanı hakkında verdiği gensoru açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
4 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 142 nci birleşiminde görüşüldü. Önergenin yeniden 
okunmasından sonra önergesi üzerinde söz alan Akmumcu, önergesini, tavizsiz bir 
millî birik ve beraberlik hükümeti olması lâzım gelen hükümetin, büyük ve tarihî 
fırsatı kaçırmaması, değerlendirmesi, devletin idari kademelerinde gayrimillî art 
niyeti unsurların temizlenmesi için verdiğini, bunların millî olmadığını, kökü dışarıda 
olduklarını, Musevilerle ve İsrail’le aynı amaçları taşıdıklarını, huzurun, refahın, 
saadetin düşmanı olduklarını, azılı solcuların hemen hepsinin önce mason locasına 

87  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 141 (2 Ağustos 1971), 
s. 368-369.
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kaydolduğunu, millî varlığı muhafaza ve müdafaa edebilmek için bu teşkilâtla 
mücadele etmek zarureti bulunduğunu belirtti. Demokratik Parti grubu adına söz alan 
Vedat Önsal (Sakarya) masonluk teşkilatının takip edilmesi ve kapatılması gerektiğini 
ifade etti. Hükümet adına söz alan İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu, Türkiye’de bir 
cemiyetin kurulmasının, Anayasanın 29 ncu maddesinde de işaret edildiği veçhile 
serbest olduğunu, Cemiyetler Kanununun birinci maddesinin de cemiyet kurulmasını 
düzenlediğini belirterek bir cemiyetin tüzüğünün kanuna aykırı olup olmadığının 
tetkikinin, İçişleri Bakanlığının yetkisi dâhilinde olmadığını söyledi. Bakan, cemiyet 
toplantılarına hükümet komiseri gönderildiğini ve cemiyetlerin kontrol edildiğini, bu 
cemiyetin de kanuna ve tüzüğüne aykırı bir faaliyeti hakkında bir delil olmadığından 
dolayı hakkında bir işlem yapılamayacağını sözlerine ekledi. 

Akmumcu tarafından verilmiş bulunan gensorunun gündeme alınıp alınmaması 
ile ilgili müzakerelerin tamamlanmasından sonra gensorunun gündeme alınıp 
alınmaması hususu oya sunuldu. Önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.88 

88  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 143 (4 Ağustos 1971), 
s. 414-432.
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Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Vedat 
Önsal’ın demokratik hukuk devletinin gereklerine uymadığı, Anayasa dışı fiili 
durumların ve siyasi buhranların meydana gelmesine sebebolduğu iddiasıyla, 
Anayasanın 89. maddesi uyarınca, Başbakan Nihat Erim hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/22)

Demokratik Parti Millet Meclis grubu adına Sakarya milletvekili Vedat Önsal 
tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, demokratik hukuk devletinin 
gereklerine uymadığı, Anayasa dışı fiilî durumların ve siyasî buhranların meydana 
gelmesine sebep olduğu iddiasıyla, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca, Başbakan 
Nihat Erim hakkında gensoru açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 6 Nisan 
1972 tarihinde toplanan 67 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“İçerisinde bulunduğumuz şartların ve olayların gelişme tarzı göstermektedir ki, 
Başbakan Prof. Nihat Erim, demokratik hukuk devletinin gereklerine uymamakta, 
Anayasa dışı fiilî durumların meydana gelmesine ve siyasî buhranların birbirini 
takibetmesine vesile çıkarmaktadır.  Sayın Erim, olağanüstü halden biran evvel 
çıkarmayı gerektirecek şartları hazırlayacak yerde, bir yandan durumun ağırlatarak 
devam etmesine sebebolmakta, bir yandan da komünizme ve anarşizme karşı 
kararlı bir mücadele veren sıkıyönetimi zaafa uğratıcı davranışlarda bulunmaktadır. 
Ayrıca, icrayı, hukuk ve Anayasa içinde, gerekli her türlü tedbir ve yetki ile teçhiz 
edip güçlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisinin haksız ve mesnetsiz iddialarla 
millete ve bazı organ ve şahıslara da şikâyet etmektedir. Bu durumun devam 
etmesi, demokratik nizamın geleceği hakkında tereddütlerin doğmasına ve bunların 
yoğunlaşmasına vesile olmakta, iktisadî gelişmeyi engellemekte, Devlet hayatının 
her kesimini mefluç hale sokmakta ve hatta dış itibarımızı da zedelemektedir. 
Demokratik parlamenter hür nizamın işlemesi ve gelişmesi, komünizme, anarşizme 
ve diktaya karşı bir millî cephe kurulması imkânının hâsıl olması için, yukardaki 
sebepler muvacehesinde, Başbakan Prof. Nihat Erim hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasını D. P. Millet Meclisi Grubu adına saygılarımla 
arz ve teklif ederim.” 

Başkanlık, gensoru önergesinin, değişikliğe uğrayan Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca verilişini takibeden üç birleşim içinde görüşülmesi gerektiğinden 
bu gensoru önergesinin izleyen Pazartesi günü görüşülmesinin gündeme alınacağını 
belirtti.89 

Demokratik Parti Millet Meclisi grubu adına grup Başkanvekili ve Sakarya 
milletvekili Vedat Onsal’ın, Demokratik Hukuk Devletinin gereklerine uymadığı, 
Anayasa dışı fiilî durumların ve siyasî buhranların meydana gelmesine sebebolduğu 
iddiasıyle Anayasanın 89 ucu maddesi uyarınca Başbakan Nihat Erim hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 10 Nisan 1972 tarihinde 
toplanan 69 ncu birleşiminde görüşüldü.  

89  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 67 (6 Nisan 1972), s. 478.
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Önerge sahibi olarak Vedat Önsal (Sakarya) grubunun önerge hakkındaki 
görüşlerini arz etmek üzere kürsüye geldi. Önsal, “siyasî partilerimiz millet iradesini 
savunmakta ittifak içindedirler. Açık beyanlarıyle bu hususu ortaya koymuşlardır. 
Birbirimizin kusurlarını görecek zamanda değiliz. Parlamentomuzun üstünlüğünü, 
ona inanmayanları mahkûm edecek şekilde ortaya koymaya mecburuz. Parlamento 
inanç ve güç kaynağıdır. Güçlü ve inandırıcı nice hükümetlere vücut verecek iktidar, 
parlamentomuzda mevcuttur. Sayın Erim mutlaka gitmelidir. Hem de tasını, tarağını 
ve şalını toplayarak gitmelidir” diyerek görüşlerini belirtti. M.G.P. grubu adına 
Emin Paksüt (Ankara), C.H.P. grubu adına Ahmet Şener (Trabzon), Adalet Partisi 
grubu adına Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul)ve Başbakan Nihat Erim (Cumhuriyet 
Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen üye)  konuştuktan sonra gensoru üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı. Başkan, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususunu oya sundu ve önerge kabul edilmedi.90 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 30 arkadaşının, tarım ürünlerinde 
uyguladığı taban fiyat politikası nedeniyle Anayasanın 89. maddesi uyarınca 
Ticaret Bakanı Naim Talü hakkında gensoru açılmasına dair önergesi (11/23)

Mustafa Ok (Manisa) ile Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ), Kemal Önder (İzmir), 
Necati Aksoy (Urfa), Mustafa Çalıkoğlu (Çanakkale), N. Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), 
Hakkı Gökçe (Malatya), İbrahim Cüceoğlu (Ankara), Çetin Yılmaz (İçel), Süleyman 
Mutlu (Afyon), Y. Ziya Yılmaz (Adıyaman), Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Ahmet 
Durakoğlu (Sivas), Kemal Ataman (Ankara), Yaşar Akal (Samsun), Veli Bakırlı 
(Manisa), Vehbi Melik (Urfa), Vehbi Meşhur (Amasya), Turhan Özgüner (İçel), 
Ali Döğerli (Muğla), A. Sakıp Hiçerimez (Ankara), Hüseyin Dolun (İstanbul), 
Turgut Artaç (Kars), Kemal Güven (Kars), Orhan Eyüboğlu (İstanbul), A. Naci 
Budak (Artvin), İbrahim Öztürk (Maraş), Nadir Yavuzkan (Burdur), M. Emin 
Erdinç (Van), Ferda Güley (Ordu), Memduh Ekşi (Ordu) tarafından verilen, tarım 
ürünlerinde uyguladığı taban fiyat politikası nedeniyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Ticaret Bakanı Naim Talû hakkında gensoru açılmasına dair önerge, Millet 
Meclisi’nin 13 Ekim 1972 tarihinde toplanan 145 nci birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu: 

“Bu yıl tarım ürünlerine verilen taban fiyatlar maliyetin altında veya maliyete 
yakın düzeyde kaldığı için köylü ve çiftçi çoğunluğu güç duruma düşmüş ve 
borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Düşük tespit edildiğinden ötürü, Devlet kesimi 
ve kooperatifler dışındaki alıcılar için taban fiyatlar, çiftçi lehine fiyatları ayarlayıcı 
bir unsur olmak yerine, alıcı ve aracılara Devletin tutumu hakkında âdeta bir işaret 
olmuş ve onları piyasaya düşük fiyatlarla girmeye teşvik edici bir rol oynamış, 
çiftçinin Devlete ve piyasaya karşı güvensizliğini artırmıştır. Taban fiyatların düşük 
ilân edilmesi, borçlu olduğu için ürününü bekletme gücünden yoksun olan küçük 
çiftçileri ziyadesiyle etkilemiş ve onlar üzerinde bir panik havası yaratarak ürünlerinin 
bazı çıkarcı çevreler tarafından yok pahasına kapatılmasına sebep teşkil etmiştir. 

90  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 69 (10 Nisan 1972), 
s. 609-633.
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Türkiye’de bir yandan sanayi mamullerinin ve tarımda maliyeti etkileyen unsurların 
fiyatları büyük ölçüde yükselir ve hayat pahalılığı görülmemiş bir hızla artar, bir 
yandan da Devletin cari harcamaları aşın israf ölçülerine varırken, ekonomide istikrar 
sağlama çabalarının bütün ceremesini köylü ve çiftçi yurttaşlarımıza çektirmek, 
Anayasa gereği olan sosyal adalet ilkesiyle ve sosyal devlet anlayışıyle bağdaşamaz. 
İstikrar sağlamak için taban fiyatlarını düşük tutmaktan başka bir çare düşünülmemesi 
halinde bile, hiç değilse, bazı girdilerin çiftçilere daha makul fiyatlarla ulaşabilmesi 
için, ticaret düzeninde, köylünün büyük aracılar tarafından sömürülmesini önlemek 
için de kredi düzeninde bazı düzeltmeler yapılabilirdi. Bunların bile yapılmaması 
halinde ise, sosyal adalet ilkesini benimseyen bir Ticaret Bakanından, taban fiyatları, 
çiftçinin yoksullaşmasını önleyecek bir düzeye çıkartmak üzere ağırlığını koyması 
beklenirdi. Çiftçi ve köylü vatandaşlarımızı da gözetici bir tedbirler manzumesini 
ahenkli bir şekilde yürütmek için çaba sarf edecek yerde köylü ve çiftçi çoğunluğunu, 
özellikle küçük çiftçilerimizi ciddî bir geçim darlığına düşüren tarım ürünleri 
taban fiyat politikasının, esas itibariyle, planlayıcısı ve uygulayıcısı mevkiindeki 
Ticaret Bakanı Naim Talû hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açılmasını saygılarımızla öneririz.” 

Başkan bu gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunun 
müzakeresinin ilerideki günlerde ele alınacağını belirtti.91 

16 Ekim 1972 tarihinde toplanan 146 ncı birleşimde gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusu tartışıldı. Önergeyi veren imza sahipleri arasında baştaki 
imza sahibi olarak Manisa milletvekili Mustafa Ok söz istedi. D.P. grubu adına Vedat 
Önsal (Sakarya), C.H.P. grubu adına Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep), Adalet Partisi 
grubu adına Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Millî Güven Partisi grubu adına 
Emin Paksüt (Ankara) görüştükten sonra Hükümet adına Ticaret Bakanı Naim Tâlu 
önerge üzerindeki görüşlerini belirtti. Önergenin gündeme alınıp alınmaması oya 
sunuldu ve önergenin gündeme alınmamasına karar verildi.92 

91  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 145 (13 Ekim 1972), s. 333.
92  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 146 (16 Ekim 1972), 
s. 369-415.
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Millet Meclisi’nin 3 ncü Dönem (14 ncü dönem) 4 ncü Yasama Yılında 
(1972-1973), Millet Meclisi üyeleri gensoru aracılığıyla denetleme faaliyetinde 
bulunmamışlardır.
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MUSTAFA OK (MANİSA) : Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç ve dış 
piyasalarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla bir genel görüşme 
yapılmasını dair önergesi:

Meclis Başkanlığı’na 3 Aralık 1969 tarihinde sunulan, Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok’un;  bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini,  verimin 
artırılmasını, çiftçiye geniş kredi imkânı  sağlanmasını, iç ve dış piyasalarda gerekli 
tedbirlerin  alınmasını sağlamak amacıyla bir genel görüşme  yapılmasına dair 
önergesi, 5 Aralık 1969 tarihinde toplanan 14 ncü birleşimde görüşüldü. Meclis 
Başkanı önergeyi okuttu:

Amaç :  Genel görüşmede izlediğimiz amaç, bağcılıkta,  üretimdeki güçlüklerin, 
verim yetersizliğinin  sebeplerini, iç ve dış pazarlamada üretici aleyhine  işliyen 
hususları, maliyet, fiyat ve kredi  dağıtımında mevcut durumun dengesizliğini  tesbit 
etmek,  Türkiye’nin başlıca üzüm istihsal edilen bölgelerinde  bağların sökülmesi 
nedenlerini ortaya  çıkarmak suretiyle esaslı ihraç ürünlerimizden  ve döviz 
kaynaklarımızdan birini teşkil  eden bağcılık alanındaki olumsuz gelişmeyi önlemek,  
Anayasanın 52 nci maddesine göre, Tarım  ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini 
değerlendirmek  için üzümden elde edilen gelirin  daha âdil bir dağılımını sağlamak 
suretiyle yüzbinlerce  bağcı ailesinin yaşama seviyesini yükseltme  yollarını ve 
bağcılık sorununun halli  için bir pilot bölge çalışmasının yapılması lüzumunu  
ortaya koymaktır.  

Bağcıların ve bağcılığın durumu:  Dünyada üzüm üreten ülkeler arasında 
Amerika’dan sonra ikinci sırayı almamıza rağmen dekar başına verim yönünden 
mütalâa edildiğinde en düşük verim Türkiye’de alınmaktadır. Kaliforniya’da dekar 
başına 500, Avustralya’da 400, Yunanistan’da 400 kilo üzüm alınırken Türkiye’de 
dekar başına ortalama 200 kilo üzüm alınmaktadır. İzmir Ticaret Borsası rekolte 
tahminlerine  göre ise bu miktar 145 kiloya kadar  düşmektedir. Dekar başına verim 
400 kilonun altında kaldıkça bağcının emeğini kurtarması ve bağcılığın kurtulması 
mümkün görülmemektedir.  Devlet Plânlama teşkilâttı ve Bakanlıkların  resmî 
yayınlarından yararlanarak tesbit ettiğimize  göre, sulanabilen 10 dönüm bağ için 
yapılan  masraf toplamı 1962 yılında 3 402 liva iken  bu miktar 1966 yılında yüzde 
49,7 artarak 5 092  liraya yükselmiştir.  Ayrıca toptan eşya fiyatları da 1964 e nazaran  
yüzde 19,7 artış kaydetmiş bulunmaktadır.  Bir taraftan maliyet bir taraftan da toptan  
eşya fiyatları yükseldiği halde çekirdeksiz ku-  I ru üzümün fiyatı 1964 ten 1968 
yılına kadar en küçük bir artış göstermemiş ve hattâ 1963  yılında 245 kuruş olan 
‘9 numara üzümün fiyatı  1968 de 227 kuruşa düşmüştür.  Özellikle tabiat şartlarına 
fazlasiyle bağlı  tarım işletmelerinde her yılki gelirin ayrı ayrı değerlendirilmesi 
yerine beş yıllık durumun  bir bütün olarak değerlendirilmesinin, daha  doğru olacağı 
kanısındayız. Ege’de 70 dekar bağa sahip bir ailenin 1962 -1966 yıları arasında iki 
beş yıllık durumu aşağıya çıkarılmıştır:
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25 000 dekar bağa sahibolan müstahsil;  1. Beş senede 127 421 lira sarf etmiş 
buna  mukabil 106 521 lira gelir sağlamıştır. Beş  sene içinde 20 900 lira zarara 
girmiştir.  2. Beş yıllık sürede her yıl ortalama  25 484 lira sarf etmiş buna karşılık 
21 304 lira  gelir sağlamıştır. Her yıl ortalama 4 180  lira zarara girmiştir.  3. 
Bağcının kaderinin tamamen hava şartlarına  bağlı olduğu görülmektedir. Bağcı 
hastalıktan,  doludan ve soğuktan çok zarar görmüştür.  4. Bu bağcının dönümünde 
150 lira kredi  aldığı düşünülürse, faizi hariç bankaya 10 500  lira borçlandığı 
anlaşılmaktadır.  1965 yılı hariç bağcının banka borçlarını  ödeyecek durumda 
olmadığı görülmektedir.  Soğuktan ve hastalıktan İzmir, Manisa, Denizli,  Balıkesir 
illerinin tamamı zarar görmüş  olup 1962 mahsulüne nazaran 1963 yılındaki  zarar 
oranı yüzde 38, 1964 yılındaki ise yüzde  28 ıdir. Resmî yayınlara göre Manisa’daki 
bağcı ailelerden yüzde ellisi, İzmir’deki bağcı ailelerden  yüzde otuzbeşi geçimini sırf 
bağcılıktan  sağladıkları göz önümde tutulursa durumun ne  kadar ciddiyet kazandığı 
anlaşılacaktır.  Kaldı ki, 70 dönüm bağ rantabl bir işletmedir.  Gelir sağlıyabilmiş 
olması iktiza eder. Gerçekte, Ege’deki bağ işletmelerinin yüzde  80 i 2 - 15 dekar 
arasındadır. Bunların tamamına  yakın kısmı aile işletmesi oldukları halde  hiçbirisi 
çalışma yılını borçsuz kapatamamaktadır.  Manisa’da bağların tamamına yakın kısmı  
ipoteklidir. Manisa ovası bütün verimliliğine  rağmen kendisini ipotekten kurtaracak 
güçten  yoksun kalmıştır.  Bizim Manisa’da, Turgutlu’da, Salihli’de,  Alaşehir’de 
bilirkişilere, bağcılar birliği başkan  ve üyelerine yaptırdığımız hesaplara göre bir  
kilo kuru üzüm Manisa’da 269, Turgutlu’da 280,  Salihli’de 259, Alaşehir’de 255 
kuruşa malolmaktadır.  Halbuki dört yıldır çekirdeksiz kuru  üzümün ortalama fiyatı 
227 kuruştur. Kuru üzüm bağcının elinden maliyetin altında alınmakta  Anayasanın 
(Tarım ürünlerini ve tarımla  uğraşanların emeğini değerlendirme) hususundaki  
âmir hükmü yerine getirilmemektedir.  1968 mahsulünün yarıya yakın kısmı sergide  
yağmur yemiştir. TARİŞ yağmur yemiş  üzümleri almakta nazlandığı, Hükümet 
müdahale  alımında geciktiği için bağcılar tereddütler  geçirmiş ve küçük bağcıların 
çoğu üzümünü  140 - 160 kuruş arasında bir fiyatla aracılara  satmak durumunda 
kalmışlarıdır. Bu sene  bağcıların perişan duruma düştüklerini, borçlarını  ödeyemez 
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hale geldiklerini söylemekte mübalağa olmadığı kanısındayız. Üzümün maliyetin  
altında bir fiyatla satılması ve bağcıların  çalışma yılını borçla kapatmaları bağların 
sökülmesine  sebebolmaktadır. Uzmanların tahminlerine  göre bu hal devam ederse 
on yıl sonra  üzüm ithal eden memleket haline gelmemiz  mümkündür.  

Üzümden elde edilen gelirin dağılımı:  Çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen 
gelir dağılımındaki adaletsizliğe de kısaca değinmek isteriz. İhracedilen çekirdeksiz 
kuru üzümü istihsal  eden 50 000 bağcı ailenin yıllara göre  gelir toplamı ve aile 
başına düşen ortalama gelir  ve masraf aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere çekirdeksiz  kuru üzüm istihsal eden 
50 000 bağcının  geliri yaptığı masrafın altında kalmaktadır.  Bağcıların büyük 
çoğunluğunun kaderleri  yukarda ele aldığımız 70 dönüm bağ sahibinin  kaderinden 
farksız olduğu anlaşılıyor.  Çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen gelirin  büyük 
kısmı küçük bir ihracatçı grupunun  elinde kalmaktadır. Türkiye çekirdeksiz kuru  
üzüm ihracatçıları birliği kayıtlarına göre 1967  yılında birliğe 78 üye kayıtlı 
bulunmaktadır.  Ancak, bugün İzmir’de çekirdeksiz kuru üzüm  işletmesi olan ve 
ihracat yapan 23 müessese  vardır. Bu 23 müesseseden 14 ü ihracatın yüzde  92 sini 
elinde tutmaktadır. İhracatçıların  elde ettiği gelir aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir  
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Bağcı ailelerin geliri ile üzüm ihracatçılarının  geliri karşılaştırıldığında 
çekirdeksiz kuru  üzümden elde edilen gelirin dağılımındaki adaletsizliğin  ciddî 
ölçülere vardığı görülmektedir.  Ege’de 50 000 bağcı ailesi bir çalışma yılını  
genellikle borçlu olarak kapatırken üzüm ihracatının  yüzde 92 sini elinde tutan 14 
üzüm ihracatçısından  her biri ortalama 1 milyon lira  cifi kâr temin etmektedir.  
Yüksek kâr sağladıkları için ihracatçılardan  çoğu alıcıya ristürn ödeme muvazaalı 
yoluna  tevessül etmiş ve bir ara bu yüzden üçlü anlaşma  (Türkiye - Yunanistan - 
Avusturalya)  bozulma tehlikesi geçirmiştir. Kaldı ki, ihracatçıların  yüzde 62 sinin 
aynı zamanda ithalâtçı  olmaları onların kazanç ve kâr şanslarını daha  da artırmaktadır.  
9 numara üzümün tonu 325 dolara ihracedildiğine  göre bir kilo üzümün ortalama 
ihraç fiyatı  325 kuruşa gelmektedir. Kiloda 40 kuruş  işleme masrafı 35 kuruş da 
kâr ayrıldığı takdirde  ihracatçının 9 numara üzümün bağcının  elinden 250 kuruşa 
alması mümkündür. Nitekim,  1963 yılında 9 numara üzüm müstahsıldan  245 
kuruşa satınalınmış ihracatçı bundan gene  kâr sağlıyabilmiştir.  Yukarda bilirkişilere 
yaptırdığımız maliyet  hesabı hatırlanırsa, 250 kuruş bağcının emeğinin  bir derece 
kurtaracak bir fiyat sayılabilir  ve bu suretle Anayasanın gereği yerine getirilmiş ve 
üzümden elde edilen gelir daha âdil bir  dağıtıma tabi tutulmuş olur.  

Sonuç ve teklif:  Bağcının kaderi büyük oranda hava şartlarına  bağlıdır. Bağcı 
bâzı yıllar soğuktan, bâzı  yıllar hastalıktan, bâzı yıllar da yağmurdan  fazlasiyle zarar 
görmektedir. Malî takatsizliği  sebebiyle bağcıların yüzde 90 ı halen üzümün  toprak 
sergi üzerinde kurutmak durumundadır.  Maliyet günden güne arttığı ve yaşama  
şartları ağırlaştığı halde üzüm yıllarca elinden  aynı fiyatla alınmaktadır. Modern 
bir bağcılığa  geçmek için elinde imkânı yoktur. Verilen  kredi kâfi değildir. Çaresiz 
kalan bağcı bu durumda  bağını sökmek zorunda kalmaktadır.  Eğede bağ sökme 
yaygın bir hale geldiği bunu  önleme çareleri bulunmadığı takdirde bâzı uzmanların  
söyledikleri gibi 10 sene sonra üzüm  ithal eden bir memleket durumuna gelmemiz  
mümkündür.  

Bu nedenlerle;  

1. Bağı soğuktan ve bâzı hastalıklardan  korumak, maliyeti düşürmek, verimi 
artırmak  üzere yüksek sisteme geçilmesi, (Turgutlu’da  başarılı örnekler mevcuttur 
ve Süleyman Bağcı  ile Salim Örgen’in öncülük ettiği yüksek sistemde  dekar başına 
1 200 kilo üzüm alınmaktadır.)  2. Kesilen üzümlerin beton sergilere serilmesi  ve 
yağışlardan tente ile korunması,  

3. Yaşlı bağların gençleştirilmesi veya yeniden  bağ dikiminin sağlanması için,  
Ege’de bir bölgede, örneğin, en çok üzüm istihsal  eden Manisa’da yüksek sistem 
modern  bağcılık için bir pilot bölge çalışmasının yapılması,  standardizasyonu ve 
devamlılığı sağlamak  üzere özel bir organizasyon kurulması,  

4. Faydası uzmanlarca kabul edildiği takdirde  bağcılıkta yüksek sisteme (Trellis) 
(veya  Turgutlu sistemi) geçişin temini, beton sergi  ve tente sorununun halli için 
uzun vadeli (15 yıl)  ve düşük faizli (% 2) kredi imkânlarının araştırılması,  
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5. Üzümden elde edilen gelirin daha âdil  dağılımını, iç ve dış pazarlamada gerekli  
gelişmeyi sağlamak üzere TARİŞ’e yeni  bir şekil vererek veya ihraç imkânları da 
olan  yeni bir teşkilâtlanmaya giderek bağcıların durumunun güçlendirilmesi ve 
önemli bir döviz  kaynağımız olan bağcılığın kurtarılması için,  Gerekli sorunları 
konuşmak üzere Anayasanın  88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme  açılmasını 
arz ve teklif ederim.93

Mustafa Ok (Manisa), 26 Aralık 1969 tarihinde toplanan 20 nci birleşimde, 
bağcılığın modern  şekilde geliştirilmesiyle ilgili genel görüşme önergesinin, 
gündemin aynı sırasında kalmak  üzere Meclis araştırması şeklinde değiştirilmesini  
teklif etti.94

İSMAİL KEMAL SATIR (ADANA) : Bugüne kadar uygulanmakta olan 
yabancı sermaye politikasının somut sonuçlarını değerlendirmek maksadıyla 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi:

Adana Milletvekili Kemal Satır’ın, bugüne  kadar uygulanmakta olan yabancı 
sermaye  politikasının somut sonuçlarını değerlendirmek  maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca  bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 22 Aralık 1969 Pazartesi günü toplanan 18 nci birleşiminde ele alındı. 

Gelişmekte olan ülkeler, biri sermaye birikimini  gerçekleştirmek için gerekli 
tasarrufların yetersizliği, diğeri yurt içi üretimle sağlanamıyan  yatırım malları 
ithalinin doğurduğu döviz  kıtlığı olmak üzere, başlıca bu iki nedenle dış  kaynak 
ihtiyacı duymaktadırlar. Özel yabancı  sermaye, gelişmekte olan ülkelerin bu 
ihtiyaçla,  yani ticaret ve kaynak açıkları sebebiyle başvurdukları  önemli bir kaynak 
olarak görülmekte;  bunun yanı sıra, gelişmiş teknolojilerden  yararlanma zorunluğu 
da yabancı sermaye taleplerini  bir ölçüde etkilemektedir.  Ancak gelişmekte olan 
ülkeler, yabancı sermaye  kabul ederlerken son derece dikkatli olmak,  konuyu 
ekonomik ve politik açılardan ayrı  ayrı değerlendirmek zorundadırlar.  Ekonomik 
değerlendirmede yabancı sermaye  yatırımlarının gelişmekte olan ülke ekonomisine  
ne kattığı sorunu cevaplandırılmalı; ödemeler  dengesi üzerindeki etkileri, özetle 
ihracata  etkisi, gerçek ithal ikamesi, kâr transferleri gibi  hususlar tartışılmalıdır.  
Tamamlayıcı sanayi kolları geliştirmeyen,  üstün teknoloji getirmeyen, imalât 
sanayiinde  ihracata yönelmiyen yabancı sermaye yatırımlarının  gelişen ülke 
ekonomisine ciddî bir katkıda  bulunduğunu ve ödemeler dengesini olumlu  yönde 
etkilediğini ileri sürmek mümkün değildir.  Aksine bu türlü yabancı sermaye 
yatırımları  o ülkeye kattığından fazlasını alıp götürmekte;  ödemeler dengesini daha 
da bozmakta; aynı zamanda arkasındaki büyük firma, dağıtım  şebekesi, imtiyaz 
izni, teknolojik üstünlük  gibi avantajları ile yerli teşebbüsleri kolayca  tasfiye 
edebilmektedir.  Yabancı sermaye sorunu politik yönü ile ele  alındığında önemli bir 
sınır meselesi ile karşılaşılmakta,  gelişen bir ülkenin kapılarını yabancı  sermayeye 
ardına kadar açarak onu sınırsız bir  şekilde kabul etmesi büyük sakıncalar 
taşımaktadır.  Bağımsızlık soyut bir kavram olmaktan  önce, ekonomik bir ihtiyaç 

93  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 14 (5 Aralık 1969), 
s. 420-423.
94  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), s. 670.
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olduğuna göre, üretimin  büyük bir kısmının yabancıların kontrolunda  bulunduğu bir 
ekonomiye, toplam hâsıla ne  kadar büyük olursa olsun, o memleket ekonomisine,  
gelişmiş bir ekonomi gözüyle bakılamıyacağı  için, yabancı sermaye yatırımlarının 
sadece  ekonomik açıdan değerlendirilmemesi, aynı  zamanda politik yönü ile de 
ele alınması gerekir. Bu itibarla konumuz Yüce Meclisin ilgisini  gerektirmekte; 
yabancı sermayenin Türk ekonomisine  ne kattığını ve neyin karşılığı kattığını  
tartışmamız gerekmektedir.  Özellikle dış ödemelerdeki aşikâr güçlükler,  montaj 
sanayiinin gittikçe ağırlaşan yükü, kâr  transferleri, kısıtlanan kredi imkânları, 
kısacası  büyüyen ticaret açığı ve kaynak açığı sebepleriyle  baş gösteren ekonomik 
güçlükler, iktidarın  yabancı sermayeyi teşvik politikasında ileri  gitmesine ve gelişi 
- güzel verilecek imtiyazlarla  yabancı sermaye yatırımlarının artmasına yol  açabilir.  
Bu itibarla, Cumhuriyet hükümetlerince bugüne  kadar uygulanmakta olan yabancı 
sermaye  politikasının somut sonuçlarının değerlendirilmesi  hayati önem taşımakta 
ve Yüce Meclisin  konuya süratle el koyması, memleketimize gelen  ve gelecek olan 
yabancı sermayenin ulusal çıkarlarımıza  yararlı ve zararlı yönlerinin tesbiti  zorunlu 
bulunmaktadır.  Bu amaçla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince  bir genel görüşme 
açılmasını arz ve teklif  ederim.95

NİHAT ERİM (KOCAELİ) ve 7 arkadaşı: Hükümetin Orta-Doğu bunalımı 
karşısında güttüğü politika ve Kıbrıs anlaşmazlığının son durumunu tesbit 
etmek üzere bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 7 arkadaşının;  Hükümetin Orta - Doğu 
bunaltını  karsısında güttüğü politika ve Kıbrıs anlaşmazlığının  son durumunu tesbit 
etmek üzere bir  genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi Başkanlığı 
tarafından 26 Aralık 1969 günü toplanan 20 nci birleşimde ele alındı: Hükümetin 
Orta - Doğu bunalımı karşısında  güttüğü politika ve Kıbrıs anlaşmazlığının  son 
durumu üzerinde Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca genel görüşme açılmasını 
saygiyle  rica ederiz.  

Başkan, bu genel görüşme önergesinin gündemdeki yerini alacağını ve sırası 
geldiğinde görüşüleceğini bildirdi.96

CELAL KARGILI (İÇEL) : Yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın yapılan  kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana  geirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın  88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme  açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 5 Ocak 
1970 tarihinde toplanan 21 nci birleşimde görüşüldü. Genel görüşme önergesi 
okundu:

Güney ve Güney-Doğu sınırlarımızın çok  büyük çapta hayvan kaçakçılığının 
yapıldığına  dair her an ortaya çıkan olaylar ve bu konudaki  haberler sayısızdır.  
Örneğin, geçenlerde o bölgelerde bu konuda  en yetkili şahıslardan biri, geçen on 

95 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 18 (22 Aralık 1969), 
s. 553-554.
96 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), s. 668.
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yıl zarfında  sadece Suriye’ye 1 milyon koyun ile 100  bin sığırın kaçırıldığını 
ortaya koymuş ve kaçırılan  her koyun başından 150 TLsı Türkiye’nin  zarar ettiğini 
delilleri ile açıklamıştır. Bugün  Türkiye’den sürü sürü Güney sınırlarımızdan  
hayvan kaçakçılığı yapıldığını duymıyan kalmamıştır.  Yine en iyi evsafta çayların 
Türkiye’de yetişmesine  rağmen bu çayların kilosu (173) kuruştan Holânda’ya 
satılırken ve bu yüzden milyonlarca  lira iç satış fiyatına göre zarar edilirken  Güney 
illerimizden binlerce kilo çay yurdumuza  kaçak olarak sokulmakta olduğu, Güney 
sınırlarımızı gezenler ve orada yaşıyanlarca bilinen  gerçeklerdir. 

Aynı şekilde aynı sınırlardan yurdumuza kaçak  olarak binlerce kilo kahve de 
sokulmaktadır. Yine yurdumuzdan sigara, yağ ve Sümerbank  mamulleri aynı şekilde 
kaçırılmakta olup, bunların  yerine Kızıl Çin ve başka ülkeler mamulâtı  lüzumsuz 
süs eşyası cinsinden eşyalar sokulmaktadır.  Bu durumları tesbit eden yüzlerce 
jandarma vakası, ölüm olayları ve mahkeme kararları mevcuttur. Yurt ekonomisine 
çok büyük ölçüde darbeler  indiren bu kaçakçılık olaylarının, Mecliste  açılacak 
bir genel görüşme ile daha da vuzuha  kavuşacağı inancıyla, Anayasanın 88 nci 
maddesine göre sınırlarımızdan yapılan kaçakçılık  konusunda bir genel görüşme 
açılmasını saygılarımla  arz ve rica ederim.97

RIZA GÜLLÜOĞLU (ADANA) : Pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi

12 Ocak 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Adana Milletvekili 
Ali Rıza Güllü’nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen  seviyeye ulaştırılması 
için alınması gerekli  tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın  88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme  açılmasına dair önergesi şöyleydi:

Yeteri kadar krediye sahip olamayan, mahsulünü  idrak edebilmek için bankalar 
vasıtasiyle  fırsatçılara soydurulan ve her türlü istihsal  vasıtalarını pahalıya satın 
alan pamuk  müstahsılları, mahsullerini pahalıya maletmekte  ve mahsulünden 
kâr edebilmek için yüksek  fiyat istiyen müstahsıllar aradıkları fiyatı da  piyasada 
bulamayınca maliyet fiyatına ve hattâ  maliyet fiyatının altında mallarını satmak 
mecburiyetinde kalınca zarar etmektedirler. Bu itibarla da her geçen sene pamuk 
müstahsıllarımız  daha çok borçlanmaktadırlar.  Pahalıya mal edilen pamuk 
ürünlerimize  dünya piyasasında alıcı bulmakta güçlük çekildiği  gibi, pamuk 
üreticisinin ürününü değer  pahasına satınalıp piyasayı Devlet adına düzenlemesi  
gereken ve kuruluş gayelerinden birisi  de bu olan Sümerbank, Adalet Partisi iktidara  
geçtiği tarihten bu yana piyasadan üreticiden  doğrudan doğruya pamuk alımı 1965  
senelerinden öncesine nazaran çok daha az olmuştur.  Sümerbank’ın, borsadan 
pahalı fiyatla  çekirdekli ve işlenmiş pamuk alması mecbur  tutulmuştur. Böylece, 
pamuk müstahsili dahildeki  en güçlü alıcısını da kaybederek bâzı fırsatçı  pamuk 
alıcılariyle başbaşa bırakılmıştır.  Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerine gelince;  pamuk 
üreticisinin ürününü zamanında almak  için kâfi dererede teşkilâtlandırılmadığı ve  
yeteri kadar sermayeye sahip olmadığı gibi, üreticiden  başka aracıdan da pamuk 

97 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 21 (5 Ocak 1970), s. 12-13.
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alımı yapmaktadır.  Bu durum böyle devam edecek olursa, pamuk  üretimi her geçen 
sene biraz daha azalacak  ve bundan tek gelişmiş sanayimiz olan  hammaddesi 
pamuk olan Tekstil Sanayimiz zarar  görecektir. Bugüne kadar dünya pazarlarında  
Avrupalıların tekstil mamulleriyle, kalite  ve fiyat yönünden rekabet edebilen tekstil  
mamullerimiz fiyat yönünden rekabet edemiyecek  duruma gelecek ve mühim 
bir sanayi kolumuzu  da kaybetmiş olacağız. Zira, pamuk üreticileri  bu şartlar 
altında pamuk üretimi yapmıyacaklardır.  Bunun ilk işareti olarak Çukurova’da  
bu sene pamuk ekimi bundan önceki  senelere kıyasla tahminin fevkinde azalmış 
bulunmaktadır.  Bu durum muvacehesinde tekstil sanayiimizin  hammaddesi olan, 
ihracat kalemleri içerisinde  büyük bir yekûn teşkil eden pamuk ürününün  tekrar 
ihyası ve teşviki hususunda şu  tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

1. Zirai kredi kooperatiflerinin pamuk  üretimi yapılan bölgelerde daha çok 
yaygınlaştırılması  ve kredi hadlerinin yükseltilerek,  ortakları nakit kredi yerine 
emtia almak mecburiyetinden  kurtarmak.  

2. Bu bölgelerde sulama kooperatifleri  kurulmasına öncelik verilmesi ve 
yaygınlaştırılması.  

3. Pamuk üretimi yapılan bölgelerde  acele olarak toprak barem değerlerinin 
rayiç  bedele yakın olarak değerlendirilmesi.  

4. Traktör plasmanlarının zirai kredi ve  pamuk satış kooperatiflerine de 
verilmesi ve bu kooperatiflerin anasözleşmelerine göre ortakların  traktör almalarının 
sağlanması.  

5. Traktör ve ziraat âletlerinin, zehir,  gübre dâhil Devlet eliyle ithali.  

6. Pamuk tarım satış kooperatifleri sayılarının  artırılması, bizzat üreticiden 
alım yapması,  yeteri kadar malî kaynak sağlanması ve  bu kooperatiflere doğrudan 
doğruya ihracat  yapmak salâhiyetinin tanınması.  

7. İktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümerbank’ın,  doğrudan doğruya üreticiden 
pamuk  alması ve pamuk mubayaasına üretim  mevsiminde aralıksız olarak devam 
etmesi.  

Bütün bu arz ettiğimiz hususların pamuk  üretiminin ihyası ve teşviki için 
lüzumlu olup  olmadığının bilinmesi gerektiğinden, bu mevzuda  Anayasamızın 88 
nci maddesi uyarınca  genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.98

SABRİ KESKİN (KASTAMONU) ve Ankara Milletvekili Orhan Eren’in; 
İkili anlaşmalar konusunun lâyıkı ile anlaşılabilmesi ve bu alanda geniş 
görüşmeler yapılabilmesini sağlamak üzere bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi

20 Ocak 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Adalet Partisi 
Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin  ile Ankara Milletvekili Orhan 
Eren’in; İkili  Anlaşmalar konusunun lâyıkı ile anlaşılabilmesini  ve bu alanda geniş 
görüşmeler yapılabilmesini  sağlamak üzere bir genel görüşme yapılmasına  dair 
önergesi; 21 Ocak 1970 Çarşamba günü toplanan 28 nci birleşimde ele alındı:

98 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 167-168.
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Hükümet programının görüşülmesi sırasında  Başbakan «İkili Anlaşmalar» 
konusunda Yüce  Meclise bilgi verileceğini beyan etmişti.  Hükümetin bu bilgileri 
vermeye amade olduğu  öğrenilmiştir. «İkili Anlaşmalar» konusunda  lâyıkı ile 
anlaşılabilmesini ve bu alanda  geniş görüşmeler yapılabilmesini teminen bir  genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif eyleriz.99

Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve Ankara Milletvekili Orhan Eren’in, İkili Anlaşmalar konusunun lâyiki ile 
anlaşılabilmesi ve bu alanda geniş görüşmeler yapılabilmesini temin için Anayasanın 
83 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, 22 Ocak 1970 
tarihinde toplanan 29 ncu birleşimde görüşüldü. A.P. grubu adına Sabri Keskin 
(Kastamonu), C.H.P. grubu adına Kemal Satır (Adana) ve Güven Partisi grubu adına 
Emin Paksüt (Ankara) gensoru önergesinin, bundan sonraki işlerde emsal teşkil 
etmemesi kaydıyla, bütün işlere takdimen görüşülmesini teklif ettiler. 

Genel görüşmeler, gensoru önergelerindeki usule tabi olduğundan önce önerge 
sahiplerinden biri olan A.P. grubu adına Sabri Keskin (Kastamonu) söz aldı ve 
görüşlerini sundu: Adalet Partisi iktidarı İkili Anlaşmalar konusunu kendisinden 
önceki iktidarlardan tevarüs etmiştir; fakat konu, esas itibariyle, Adalet Partisinin 
Hükümet sorumluluğunu devraldığı tarihten itibaren vahîm bir mesele halinde ortaya 
atılmış ve her gün işletilen bir çıban durumuna sokulmuştur. Adalet Partisi Hükümeti 
daha iktidara gelişinin ikinci haftasından itibaren mezkûr anlatmaları ele almış ve 
ıslahlarına çalışmıştır. Bilindiği üzere bunda muvaffak da olmuştur. Ancak, tenkidler 
devam etmekte ve konu istismara müsait olduğu için, bâzı kasıtlı çevreler tarafından 
Amerikan aleyhtarlığı, NATO aleyhtarlığı gibi çeşitli maksatlara hizmet edecek 
şekilde işlenmekte ve muhtevasının gizli oluşu iyi niyetli teşekküllerde de tereddüt 
uyandırmaktadır. Ayrıca, Devletler arasında ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapılması 
ve milletlerarası münasebetlerin bu anlaşmalarla yürütülmesi mutad olduğu halde, 
memleketimizde öyle bir ikili anlaşmalar mefhumu yaratılmıştır ki, sanki bu çeşit 
anlatmalar, sadece Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mevcuttur. Güya, 
bunlarla Amerika’ya imtiyazlar verilmiş, egemenlik ve bağımsızlığımız zedelenmiş 
ve Türkiye’yi iradesi dışında harbe sürükliyebilecek tertiplere girişilmiştir. İşin 
en garip tarafı da; sanki ortada affedilmez bir sorumluluk mevcut bulunduğu ve 
bunun tek mesulünün Adalet Partisi iktidarı olduğu intibaının verilmek istenmesidir. 
Muhterem milletvekilleri, işte partimiz, gerçeklerin açıklanması suretiyle, bütün bu 
istifhamların vuzuha kavuşturulmasını temin amaciyle bir genel görüşme açılmasını 
teklif etmektedir. Sayın üyelerin önergemize iltifat buyurmalarını istirham eder, 
Yüce Meclise Adalet Partisi Grupu adına saygılar sunarım. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Malatya Milletvekili İsmet İnönü grubunun 
görüşlerini sundu: 24 Aralık 1969 da Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
konuşulurken Sayın Dışişleri Bakanı, İkili Anlaşmalar üzerinde şöyle bir beyanatta 
bulunmuştur: “İkili Anlaşmalar üzerinde Türkiye ile Birleşik Amerika Devletleri 
arasında, 8 Temmuzda bir anlaşma imza edilmiştir. Bu anlaşma 28 Temmuzda 

99 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 28 (21 Ocak 1970), s. 265.
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Bakanlar Kurulu kararına iktiran etmiş,10 Eylül 1969 da yürürlüğe girmiştir.” 
Bu ikili anlaşmalar üzerinde bir gizli oturumda Büyük Meclise bilgi verileceğini 
söylemiştir. Şimdi, Meclise bilgi verilmek maksadı, bu; Adalet Partisinin Genel 
Görüşme açılması takririyle imkân altına konmuş oluyor, özel bir şekilde imkân altına 
konulmuş oluyor; bilgi vermenin usulü başkadır, genel görüşmenin tatbikibaşkadır. 
Genel görüşme usulü içinde, eğer Meclis, genel görüşmeyi kabul buyurursa, partiler 
ve Hükümet karşı karşıya daha geniş konuşmalara imkân bulacaklardır. Böyle 
bir genel görüşme açılmak suretiyle ikili anlaşmalar konusunun enine boyuna 
eleştirilmesine kesin ihtiyaç vardır; birçok sebeple bu genel görüşmenin açılmasına 
ihtiyaç vardır. Evvelâ, bu vesileyle bizim NATO içindeki vaziyetimiz etrafiyle Büyük 
Mecliste konuşulacaktır, buna fırsat bulmuş olacağız. Bugün bizim NATO içindeki 
vaziyetimiz, bu 20 senelik tatbikat esnasında türlü safhalardan geçmiştir. İlgililer, 
ikili anlaşmalar tatbikatında, kendi anlayışlarına göre ve zamanın türlü, âcil tesirleri 
altında olarak bir istikamet vermişlerdir. Bu istikametler üzerinde çok şikâyetler 
olmuştur. İkili anlaşmalar gizli görüşmede konuşulurken, bu tatbikatın hataları, 
sorumluları nedir, neden olmuştur? Biz, bunun üzerinde duracak değiliz. Geçmiş 
olayların yanlış istikamette yürümesinde,20 senelik tatbikat esnasında biz parti 
olarak başlıca sorumlu ve en önde hataları işlemiş olanlar değiliz. Biz, bu dönem 
esnasında ikili anlaşma şeklinde yerleşen tatbikat içindeen az sorumlu mevkiindeyiz. 
Böyle bir gizli görüşmenin hedefi ve maksadı; “Geçmiş hataları kim yaptı, nasıl 
yaptı?” diye aramak hedefi olmıyacaktır, olmamalıdır. Bir tek hedefimiz olacaktır: 
20 senelik tatbikat sonunda NATO içinde vaziyetimiz nedir, NATO’ya ne hizmet 
edebiliriz ve NATO’dan hizmet karşılığı, ittifak karşılığı neler bekliyebiliriz? Bunu, 
Büyük Meclisin tam bir anlayışla, vuzuh ile anlaması lâzımdır. Bu hususta hulûs ile 
söylüyorum ki, itikatla söylüyorum ki, inanarak söylüyorum ki, Adalet Partisine bir 
sorumluluk tevcih etmek hatırımdan geçmez. Tek hedefimiz, bu geçmiş tatbikattan 
gelecek zamanlar için isabetli yolu bulmaktır. 20 senelik tecrübe az bir tecrübe 
değildir. Bunu biz dikkatli bir şekilde mütalâa edersek, karşılıklı itimat havası içinde 
bu genel görüşmeyi yürütürsek, doğru yolları buluruz ve gelecek tedbirleri buluruz.

Şimdi arkadaşlarım, bu görüşmenin açılmasını sağlamak ve ehemmiyetini 
arkadaşlarıma kabul ettirmek için kısa bâzı bilgiler vermek isterim. Bir bakıma, esas 
itibariyle gizli görüşmede eleştireceğimiz, tetkik edeceğimiz; 20 senelik tatbikat 
sonunda bugün NATO’nun stratejisi neticesi olarak Türkiye ne durumdadır? Bunu 
bütün milletvekilleri kavrayacaklardır. Doğru bir hedefe varmak için, bütün 
milletvekili arkadaşlarımızın; NATO içinde nerede bulunduğumuzu bilmeleri 
lâzımdır. Bu, gizli bir durum değildir, NATO stratejisi olarak bütün dünyaya apaçık 
ilân olunmuştur. O şu; NATO kurulduğu zaman Avrupalılarla Amerika arasında bir 
esaslı çatışma vardı; Cihan Harbi çıkacak, Avrupa buna tutuşacak, sonra o harb türlü 
felâketli safhalardan geçtikten sonra, Amerika bu harbe müdahale edecek, beraber 
muharebe edip kurtulma olacak... Avrupalılar başlarken buna itirazla başladılar; 
“olmaz bu” dediler. “Biz evvelâ tutuşacağız, ondan sonra uzun müddet geçip karar 
alacağız, sonra siz geleceksiniz kurtaracaksınız... Hayır. Tutuşacaksak, beraber 
kaderimizi bağlıyacaksak, büyük savaş başlar başlamaz, Avrupa’nın tutuşması ile 
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berabersiz de tutuşmuş olacaksınız...” Her mülâhazayı bıraktılar, “bunu sağlıyacağız” 
dediler. Amerika, “buna ancak Senato karar verebilir; o zaman da karar verebilir, bu 
yetki Senatonundur, biz bunu bağlıyacak bir taahhüde giremeyiz” diye dayattı. 
Bunun çaresini buldular. “Pekâlâ” dediler, “bugünden bir harp kararı almıyoruz, ama 
NATO olarak, NATO müttefiki olarak siz ilk günden Avrupa’da ateş karşısında 
bulunacaksınız..” Uzun boylu pazarlıktan sonra bir NATO ekli belirdi. Amerikalılar 
sulh zamanında Avrupa’nın içindedirler; askerleriyle, tayyareleriyle, meydanları ile, 
her şeyleri ile. Ve Garbi Avrupa devletlerinden birine taarruz olursa, ateş, aynı 
zamanda Amerika askerine atılmış olacak ve Amerika kumandasındaki askere ateş 
edilecek. Ne olacak bunun neticesi? Harbe karar vermek ihtiyarına lüzum olmaksızın 
Amerika ilk günden ateşe mâruz olarak savunma vaziyetinde bulunacak. Bunu 
sağladılar. O gün, NATO kurulduğu gün, bütün Garbi Avrupa’ya hâkim olan tek fikir 
buydu: Beraber tutuşacağız, ilk günde tutuşacağız... Biz sonra girdik NATO’ya ve 
NATO’nun kenarında bulunduk, kanadında bulunduk. Sağ kanadını tutuyoruz biz 
NATO’nun. Şimdi, müttefikler her ittifak içinde bu his tabiî bir surette vardır, 
kendilerine teveccüh edecek tehlikeye bütün müttefiklerin derhal karışmasını isterler. 
Başkasının mâruz olacağı tehlikeye karışmak için biraz düşünürler. İnsanın tabiatı ve 
ittifakların tabiatı budur. Şimdi, NATO kurulduğu zaman, vaziyette, büyük stratejide 
önemli bir fark vardı. O fark şu: Nükleer silâh, harbin talihine başlıca karar veren 
güç olarak, silâh gücü olarak nükleer silâh yalnız Amerikalıların elinde vardı ve 
harbte tesirini, tecrübeden geçirilmiş olarak evvelce hesap olunuyordu ki, Avrupa 
harbi bittikten sonra, Amerika’nın Japonya ile olan muharebesinin daha ne kadar 
devam edeceğini kimse bilmez ve Amerika’ya daha ne kadar masrafı bırakınız, ne 
kadar insana mal olacağını, cana mal olacağını kimse tahmin edemez. Ben Kahire’de 
Roosevelt’le konuştuğum zaman, onu yalnız bir kabus içinde gördüm; Avrupa harbi 
bitecek, ondan sonra Japonya harbi nasıl bitecek? “Bu, ancak Rusların yardımı ile 
bitebilir.” Bu kanaatteydi Başkan Roosevelt, hep bununla meşgul oluyordu. 
Hakikaten Japonya, Almanya düştükten sonra daha ne kadar muharebe edeceği belli 
olmıyan meçhul bir kahramanken; atom bombaları Nagazaki ve Hiroşima üzerinde 
patladıktan sonra Japonların imdadına yetişti, teslim oldular; buna dayanamayız 
dediler...Muharebede düşman düşmanın halini tamamiyle bilemez. Meşhur 
darbımeseldir; düşman düşmanın halinden bilmez. Japonya perdeler arkasında 
muharebe ederken1945 te sünger haline gelmiş, içinden tutar yeri kalmamış, adaları 
işgal etmiş, dışarı gitmiş, söz söylemiş, nasıl çıkacak bilmiyor. Atom bombaları 
düşünce, benim kanaatimce, kendileri için bütün millete anlatabilecekleri bir vesileyi 
bulmuş oldular. Almanya düşer düşmez Japonya harbi başladı, bombalar atıldı, 
Japonya testim oldu, tarihten çıktı. Beklenmiyen çabuk bir netice bu tarzda hâsıl 
olmuştur. Şimdi, NATO olurken, bu, Amerika’nın elinde nükleer silâh inhisarının 
bulunması bütün Garb Devletleri için başlıca teminattı. Yoksa Garbi Avrupa o anda 
da Rusların kendi hudutlarına gelen kuvvetlerine karşı koyacak durumda değildi. 
Şimdi, NATO içinde bunu temin ettiler ve ilk anda Sovyetlere cevap olmak için 
strateji tâyin ettiler.. Birimize taarruz oldu mu topyekûn cevap vereceğiz, topyekûn 
tutuşacağız.. Bu, kaç sene devam etti? Şimdi ayını, gününü söyliyemem ama günün 
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birinde Sovyet Rusya atom bombasını patlattı. O andan itibaren vaziyet her gün 
gelişmeye başladı; bir müddet sonra Sovyet Rusya, Amerika’nın nükleer gücüne 
karşı beraberlik iddia etmeye başladı ve buna paralel olarak, NATO da, stratejisine 
yeni bir istikamet verdi: “Birimize taarruz vâki olursa topyekûn cevap vereceğiz” 
yerine, “Köşede, bucakta bir taarruz olursa evvelâ onların nasıl tutuştuğunu, 
neticesini görmeye fırsat bulacağız, ondan sonra nükleer harbe müracaat kararı 
vereceğiz” dediler. Bunun üzerine kıyamet koptu; “Sizin, harb patladığı zaman, 
müttefiklerden her hangi birisi taarruza uğradığı zaman, böyle, enine göre bir karar 
vermeniz haksızlıktır” münakaşası başladı. Bu münakaşa o kadar ilerledi ki, nihayet 
bugün mer’î olan şu şekle girdi: Orta-Avrupa’ya bir taarruz vuku bulduğu zaman 
topyekûn karşılanacak, kanatlarda olduğu zaman evvelâ bakılacak.. En hafif tabiriyle 
biz oyuz. Şimdi bu haklıdır, haksızdır, o başka.. Ama bugünkü vaziyet bu. Bu hususta 
çok şikâyet edilmiştir, uğraşılmıştır. Türlü şekillerde teminat vermeye çalışırlar; 
“Canım, sonra bakacak dediysek hiç bakmıyacak, feda edecek demedik ya.. Sonra 
bakılacak demek, göreceğiz bir defa., iki büyük Devlet arasında nükleer harbin 
başlamaması lâzım. Başlarsa her iki taraf harap olacak.” Bunun üzerine ilim adamları 
ve politikacılar arasında, nazariyat ve tahminler senelerce devam eder. Bir defa 
nükleer harb hemen acele ile, hafif bir karar ile başlamamak. Bu bir. Yani, bu esnada 
meselâ kanatlardan birisinde muharebe çıkarsa, bir defa görelim; bu muharebene 
oluyor, ne netice veriyor? 10 misli kuvvete karşı, kanatta bulunan bir Devlet yalnız 
başına muharebe ederken, bunu alâka ile takip edecekler, ama muharebe orada 
nisbetsiz kuvvetler arasında cereyan edecek ve bu muharebenin bir zamanında, bir 
suretle müdahale edecekler. Derler ki, -söz olarak değil, askerler söyler, ilim adamları 
söyler- iki büyük Devlet arasında nükleer harb patladıktan sonra, birbirlerini 
mahvedinceye kadar, nihayete kadar uğraşılmaz, iki taraf muharebeye başlıyacak, 
tahmin olunan tesirlerini gözleriyle de gördükten sonra, bir araya gelip o harbi biran 
evvel bitirmeye çalışacaklar. E, o esnada ezilmiş olanlar, o zamana kadar ezilmiş 
olanlar ne olacak? Onlar için o zaman karar verecekler. Bu bir. Şimdi, bu bize ne 
netice verir? Bu bize şu neticeyi verir: Demek ki, harbin ilk zamanında yalnız başına 
kalınacak devirde biz Orta -Avrupa’da değiliz, harbe tutuşmak için tedbirli olmalıyız, 
harbe tutuşmaktan sakınmalıyız. Nasıl sakınırız? Hem müttefik olarak duruyoruz, 
hem de harbe girmekten, harbe yalnız başına, haksız girmekten sakınacağız... Tahrik 
etmiyeceğiz. NATO’ya girdik, bu bir savunma paktıdır, vaziyetimizin, imkânımızın 
derecesine NATO içinde vazife göreceğiz. NATO içinde bir harbe tutuşursak, 
muharebenin bidayetinde yalnız başımıza kalabileceğimizi düşünerek ihtiyatlı 
olacağız. Tahrik etmiyeceğiz, atılmıyacağız ve üzerimize tehlikeyi celbetmiyeceğiz. 
Onun için, “NATO’da bulunacağız ve düşmanlık politikası takibetmiyeceğiz” 
diyoruz. Maksat bu. Bunu söylemeye lüzum var. Çünkü NATO’ya girer girmez 
bizim memlekette zannolundu ki, biz Amerika’ya kendimizi sadık bir müttefik olarak 
tanıttığımız müddetçe ittifaktan edinilebilecek bütün faydaları ediniriz. Böyle, 
memleket menfaaatine olduğu zannolunan bir politika takibolunmuştur. NATO 
içindeki durumlarından her memleketin, her müttefikin şikâyet ettiği zamanlarda 
Türkiye’nin milletvekilleri Amerika’nın yanında olarak, o memleketler Amerika’dan 
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neden, ne suretle şikâyet ediyorlarsa, onların hepsini reddederek yalnız başına 
vaziyet almışızdır. Niçin? Kötü tâbirlerle, Amerikan menfaatine hizmet etmek için 
değil, Türkiye menfaatine hizmet etmek için, bunu bir vasıta zannettikleri için öyle 
yapmışlardır.

Şimdi NATO içinde inkişaf büyüktür. Devletler NATO’da ve Varşova Paktı içinde 
karşılıklı temasa gelirler, yakınlaşırlar. Herkes bir muharebe vukuuna sebebolmamak 
ve muharebe patladığı zaman kendi yüzlerinden çıkmamasını isterler. Kendi 
yüzlerinden çıkmaması ve ilk günden bulaşmamayı takibetmek bilhassa Türkiye’ye 
düşmektedir. Şimdi, biz yalnız başımıza tehlikeyi üzerimize celbedip, NATO içinde 
yalnız olarak muharebeye tutuşmuş bir devir yaşamamak için iki teminata sahibiz. 
Bunlardan birisi, NATO hükmüne göre, müttefiklerden bir Devlet taarruza uğradığı 
zaman, diğerleri o taarruzu kendilerine de teveccüh etmiş sayacaklar, ama nasıl 
iştirak edecekler? Askerî iştirak etmek dâhil, onun dışında ne kadar hafifletebilirsem, 
her hangi bir suretle bu taarruzu tasvib etmediğini ve taarruza uğrıyanın yanında 
bulunduğunu ifade edecek her hangi bir vaziyet caiz. Büyük Millet Meclisi, 
Türkiye’yi alırsak, Büyük Millet Meclisi bu tasvib olunmıyan taarruza karşı... 
Taarruza karşıyız. Nasıl iştirak edeceğiz? Belki protesto ile iştirak edeceğiz, ama 
silâhlı iştiraka da karar verebilir. Silâhlı iştiraka mı karar verecek, ona varmıyan başka 
tedbirlerini takibedecek, Büyük Millet Meclisi bunu takibedecek. Teminatın biri bu. 
İkincisi, harb, NATO ittifakı yüzünden bize teveccüh etse dahi harb ilânına, harbe 
tutuşmaya karar vermek Meclisin hakkıdır. Bu, bizim için iki teminattır. Asıl teminat 
da Meclisin hakkıdır. Bunda yanlış düşünce ile bir fena misalimiz var: Kore Harbi. 
“Şundan dolayı ve bundan dolayı oraya gideceğiz” dendi, gidildi. Çırpındık, bağırdık, 
“Gidelim, gideceğiz, ama Meclis karar versin” dedik. Sağlamak mümkün olmadı. 
Meclis karar vermeden Kore Harbine girdik. Demek Türkiye’de bu olabiliyormuş ve 
hâlâ türlü şekillerde harbi Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıyarak çıkmak, bu 
usulden, bu kanun mecburiyetinden Türkiye’yi uzaklaştırmak. Nasıl uzaklaştırılır? 
Harbi, Türkiye’nin başına konuşulacak bir karar olmakta çıkararak... Olup bitti 
olarak getirmekle. Taarruz ediyor, düşman bize taarruza başlamış. Başladığı andan 
itibaren düşman olmuştur, canımıza kasdetmiştir. O zaman Meclisin vereceği karar, 
ne olursa olsun neticesi, taarruza uğradık, memleketimizi müdafaa edeceğiz olacaktır. 
Demek, harbe karar verir bir ihtiyar ve irade meselesi halinden çıkacak, bir olup 
bittiyi kabul etmek mecburiyeti haline gelecek. Böyle düşünmeye çalışırız. Meclisi 
harb ilân etme kararından mahrum etmenin tek çaresi budur ve bu çağrı ile NATO 
içinde birimiz taarruza uğradığımız zaman, -tekrar ediyorum kanaatteyiz- bugüne 
kadar çaresi bulunamamıştır, bulunamaz, biz taarruza uğradığımız zaman: “Hele bu 
taarruzun neticesini ve yürüyüşünü görelim.” Bu, bugünkü müşterek kabul edilmiş 
stratejisine göre, NATO müttefiklerinin ve Amerika’nın da hakkıdır. “Taarruza 
uğradık” diyeceğiz, “Bakalım bir defa, muharebe devam etsin, icabına bakacağız” 
diyecekler. Orta-Doğu’yaböyle bir taarruz olursa, şimdiden kabul edilmiştir, bitti. 
“Derhal hepimiz harekete geçeceğiz” diyecekler. Böyle iki büyük mâni karşısındayız.



160

Şimdi bu ikili anlaşmalar, adı üstündedir “NATO icabı” denir ama NATO’nun 
müşterek tedbirleri başkadır. Onlar yapılmıştır, yapılmaktadır. Müşterek boru 
hatları yapar, müşterek kumandanlıklar yapar, müşterek harb karargâhları yapmıştır, 
yapmaktadır. Bunların hiçbirisi taarruzî mahiyette değildir, ama gidiyorsun, 
bu memleketten çıkıyorsun, uçuyorsun, Sovyet Rusya üzerinde keşif yaparken 
düşürülüyorsun. Neticesi ne olur bunun? Amerika Reisicumhuru o zaman ilân 
ediyor, “Bunda Türklerin sorumluluğu yoktur, bize aittir sorumluluk, biz onları 
dinlemedik, çıktık, haberleri bile yoktur” diyor. Doğru. Düşman kabul etmiyecek 
vaziyette olursa o gün patlatacak?!? Şimdi, bu tafsilâtı şimdiden vermenin sebebi, 
bu genel görüşmeyi bilerek, inanarak tatbiketmenizi sağlamaya çalışıyorum, aklımın 
erdiği kadar.

Şimdi arkadaşlarım, bu ikili anlaşmaların bize tevcih edebilecekleri... Bu bir 
defa nasıl kullanılmıştır? E, bunun her türlü kullanılmışlığı vardır. Dediğim gibi, 
bunun teferruatına girerek birtakım zamanın idarecilerini itham etmek maksadını 
takib etmiyorum. İkili anlaşmalar ne içindir? NATO müttefiki olarak yapılmıştır. 
E; bu ikili anlaşmalar NATO müttefiklerine söylenmiş midir? Onlar buna, “Evet, 
bu NATO’nun icabıdır, hepimiz bunu biliyoruz” yahut, “Bağlıyız” demişler 
midir? “Bağlı değiliz, ama NATO’nun icabıdır”  demişler midir? Böyle bir şey 
yok. O kadar yok ki, bizde üsler var idi. Küba’da Ruslar mukabil üsler yaptılar. 
Ruslarla Amerikalıların harbe tutuşması ramak haline geldi. Hemen tutuşacaklar 
gibi bir vaziyet hâsıl oldu. O anda evvelâ aralarında gizli anlaştılar, bunu sonraki 
neşriyattan öğreniyoruz. Bize gösterilen; “Evet, Ruslar Küba’daki üslerini geri 
çekmeyi kabul ettiler.” Ve bu esnada bize de Amerikalıların söylediği, “İzmir’de 
üslenmiş olan nükleer silâhların, nükleer bombaların modası geçti, bunların tesiri 
artık yoktur, biz bunları kaldırıp polaris denizaltılariyle aynı maksadı temin etmeye 
karar verdik, bunları alacağız...” E, güzel. Biz de üzerimizde o gün bir pazarlık 
olduğu havasından değil, kendi ikimiz arasındaki münasebetten dolayı, bunlar 
kalkacak diye, bunu gayet tabiî gördük ve memnun olduk. Halbuki aslında, sonradan 
Amerikalıların yazdıklarına göre, tahakkuk etmiş ve meydana çıkmıştır ki, harb 
meydana çıkıp da Amerika Ruslara, “Buradaki üslerini kaldırmadan ben bu Küba’yı 
işgal edeceğim, ne olursa olsun” demiştir. Bu vaziyeti alınca Ruslar, “Ben bunu 
kaldırırım, siz de Türkiye’de ve İtalya’da bulunan üslerinizi kaldırırsanız” demiş 
ve onlar kabul etmişlerdir. Sonradan yine kendi dâhiliyesinin ve umumiyetledir 
ki, dünya edebiyatının yazdığına göre gerçek budur. Amerika bizimle ittifak etti 
diyerek, Amerika’nın bütün dünya üzerindeki taahhütlerine, stratejik ihtiyaçlarına 
biz cevap vermek, kayıt koymak iddiasında bulunamayız, öyle bir iddiamız yok. 
Amerika’nın dünyadaki maksatları için Türkiye’yi, onun harbe tutuşma tehlikesini 
ehemmiyetsiz görerek istediği gibi kullanmasına mâni olmak lâzımdır. Buna mâni 
olmanın tek çaresi Meclistir. Hükümetlerin bütün ihtiyaçları devletler arasındaki 
münasebetleri halletmek için Meclisin harb kararını ve büyük kontrolünü, bizdeki 
salâhiyetlerini dikkatle göz önünde bulundurmaya dikkatleri olmazsa, kuvvetleri 
kâfi gelmez. Yüz yüze gelip günlük ihtiyaçların tesiri altında Amerika taleplerine 
karşı koymak. Kuvvetleri kâfi gelmez. Amerika’nın kuvveti kâfi gelmiyor. Sıkıştığı 
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zaman; istersiniz, istersiniz, zorlarsınız, sıkıştırırsınız, “Bu, Senatonun meselesidir” 
der, “Yapamam bir şey. Senatonun kararına bağlıdır bu” der, çıkar durur orada. Bu, 
Büyük Millet Meclisinin salâhiyetidir, biz bundan ileri hareket edemeyiz. Niçin 
bizim hükümetler buna alışmadılar? Niçin bizim hükümetleri böyle bir kuvvetten 
mahrum etmeye biz göz yumarız? Anlaşılmaz bir şey. 

Arkadaşlarım, onun için Büyük Millet Meclisinde genel görüşme açılıp, bütün 
bu ihtimallerin görüşülmesi ve geçmiş olaylardan etrafı ile ders almış olarak isabetli 
yolları bulmamız lâzımdır. Bu itibarla, çok saygı değer milletvekili arkadaşlarımdan 
bu genel görüşmenin açılmasını kabul etmelerini rica ederim.

Gizli görüşmeden ne netice alacağımızı bilmiyoruz. Çünkü, bir emrivaki 
karşısındayız; kabul edilmiştir, yürürlüğe girmiştir. Bunu bir kanuna bağlamak 
ilk çaremizdir. Mecliste konuşulurken bu çareyi nasıl sağlıyacağımızı tâyin 
edemiyorum, anlıyacağız, konuşacağız, nihayet rey meselesi olacaktır. Esaslı 
hepimizin mutabık olacağımız bir tatbik yolunu bulabilirsek memleket için çok 
iyi bir talihtir. Bulamazsak, her birimiz kendi noktai nazarımızı millet gözünde 
değerlendirmeye çalışacağız, kanunlar dâhilinde, yetkilerimiz dâhilinde. Saygılar 
sunarım, arkadaşlarım.100

G.P. grubu adına söz alan Turhan Feyzioğlu(Kayseri) şu görüşleri dile 
getirdi: Biz, bir genel görüşmeyi ve gizli celseyi sadece ikili anlaşmalar ve ikili 
anlaşmaların bugün Hükümetçe dahi, yaz aylarında yaptıkları resmî bildiri metnine 
koyamadıkları askerî sır teşkil eden kısımlarının da imkân ölçüsünde Mecliste 
açıklanması gerekçesiyle talep edilmiş farz ediyoruz ve genel görüşme önergesine 
müspet oy verirken, burada konuşulacak konunun NATO stratejisi konusu değil, 
NATO ‘nun kurulduğu günden bu yana takip ettiği seyir içinde iki defa değil, dört 
defa, beş defa değişmiş olan stratejisinin tartışılması değil, ama ikili anlaşmaların 
tartışılması ve ikili anlaşmaların askerî sır teşkil eden yönleri hakkında, bir Meclise 
verilebilecek ölçüler içinde, izahat verilmesi ve bu ikili anlaşmalarda millî haysiyet 
ve egemenliğimize, millî güvenliğimize aykırı hükümler var mıdır, yok mudur, 
konusunda sürüp giden tartışmanın bir aydınlığa kavuşturulması maksadiyle oy 
vereceğiz. Meseleyi bu açıdan almak lâzımdır. Yoksa, G.P. Grupu olarak hemen 
ifade edelim ki, yaklaşan bütçe müzakerelerinde NATO konusunu tarihçesiyle, 
esnek mukavele stratejisiyle açık celsede konuşmaya kararlıyız. Bunun açık celsede 
konuşulmıyacak bir yönü olduğu inancında değiliz. Bu mevzularda yanlış anlamların 
ancak açık celsede konuşularak aydınlanabileceğine de kaniyiz. Türkiye şayet, 
ifade edildiği gibi, savaşa girdiği zaman yalnız bırakılacaksa, kabul edilen esnek 
mukavele stratejisi “Almanya’ya taarruz vâki olduğunda hep beraber savaşacağız, 
ama Türkiye’ye taarruz vâki olduğunda -kanattır-seyredeceğiz, ya savaşa gireriz, 
ya girmeyiz” tarzında ise -ki, böyle olduğuna asla ihtimal vermiyorum ve böyle 
olmadığının delilleri vardır- konuşulan ve karara bağlanan şey bu ise, bunun altına 
bir Türk sorumlusu imza atamaz, bir ve bunun böyle olduğuna inanan bir kuruluş, 

100  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 1, Birleşim 29 (22 Ocak 1970), 
s. 287-292.
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“NATO’da kalalım” diyemez, iki. Çünkü, NATO’da kalmamızı o zaman tartışmak 
gerekir, değerli arkadaşlarım. Esnek mukavele stratejisi eğer G. P. nin anladığı 
mânada ise, 14 ittifak devleti Almanya’da da esnek mukavele stratejisini tatbik 
edecektir, Norveç’e taarruz vâki olduğu zamanda aynen strateji tatbik edilecektir, 
Türkiye’ye taarruz vâki olduğunda ve Allah saklasın Doğu hudutlarımızdan Erzurum 
istikametinde bir gelişme yapıldığı takdirde de tatbik edilecek strateji, Almanya’ya 
taarruz vâki olduğunda tatbik edilecek stratejinin aynıdır ve benzeridir. Böyle olduğu 
zaman NATO’da kalmanın anlamı vardır. Hem NATO içinde olmak, hem de ikinci 
sınıf müttefik muamelesi görmek, Türkiye’nin kabul edebileceği bir şey değildir. 
Hiçbir dokümanı bu tarzda tefsir etmenin millî menfaatlerimizle bağdaşmasını, biz 
G. P. Grupu olarak, mümkün görmüyoruz. Değerli arkadaşlarım, NATO ittifakı 
içinde NATO ittifakının sağladığı caydırma tesirinden, bilhassa caydırma tesirinden 
faydalanmak suretiyle Türkiye’nin güvenliğini korumasının mümkün olduğu 
inancındayız. Bunu daima ifade ettik. Ancak, NATO ittifakı içinde olmak demek, 
Türkiye’nin millî egemenliğinden, eşit egemenlik haklarından, millî haysiyetinden 
fedakârlık etmesi anlamına gelmiyeceğini de yine her zaman ifade ettik. Konuyu, 
izin verirseniz ikili anlaşmalar, yani önergenin konusu olan ikili anlaşmalar 
mevzuuna getirmek ve bu konuda grupumuzun1968 bütçe müzakerelerinde, yani 
ikili anlaşmalar konusunda bugün burada görüşmemiz söz konusu olan ve 1954 
tarihli askerî kolaylıklar anlaşmasının yerine kaim olan yeni temel anlaşmanın intaç 
edilmesinden, müzakeresinin yürütülmesinden, imzalanmasından ve Hükümetçe 
onaylanmasından çok önce, 1968 bütçe müzakerelerinde grupumuz adına bu 
kürsüde ifade ettiğimiz görüşleri, bugün de değişmiyen görüşlerimiz olarak arz 
etmek istiyorum ve bunun ışığında genel görüşmeye ne gözle baktığımız ve ne 
şartla kabul ettiğimizi açıklamak istiyorum. Türkiye’nin bir cihan savaşından 
ve mahallî tecavüzlerden korunması için zaruri olanın ötesinde vatanımızda her 
hangi bir üs ve tesis kurulmamalıdır. Türkiye’nin savunması için, Türkiye’nin 
güvenliği için kurulması zaruri görülecek üs ve tesisler Atlantik Paktı içinde mevcut 
mükellefiyetlerden daha fazlasını Türkiye’ye yüklememeli ve tamamiyle meşru 
savunma hedefini gütmelidir, yani kışkırtıcı veya taarruzî hiçbir anlam taşımamalıdır. 
Bu üs ve tesislerin -ki, bu noktada C.H.P. Genel Başkanının görüşleri ile tamamen 
beraberim, sadece bu noktada beraber olduğumu belirteyim -kışkırtıcı ve Türkiye’ye 
lüzumsuz yere bir taarruz davet edici her hangi bir tesisin bulunmaması, bugün kabul 
edilmiş olan strateji muvacehesinde Türkiye için esastır. 1968 yılında belirttiğimiz 
görüş bu idi. Bu üs ve tesislerin ve buralarda bizim iznimizle görev alacak müttefik 
personelin statüsü tamamiyle eşit egemenlik esasına dayanmalıdır. Bu üs ve 
tesisler, Türk ve müttefik personelin ortak hizmetlerinde ortak olarak kullanılmalı. 
Bunların kurulması ve faaliyeti Türkiye’nin muvafakatine ve tam hâkimiyetine tabi 
bulunmalıdır. Bu üs ve tesislerin kurulduğu arazi üzerinde hükümranlık veya mülkiyet 
haklarının devri, hattâ bir karış Türk toprağının başka bir devlete üs için kiralanması 
söz konusu olamaz. Yalnız arazi değil, bu arazi üzerindeki tesislerin tamamı da 
Türkiye’nin mülkiyetinde sayılmalıdır. Üs ve tesislere giriş ve çıkış ve bunlardan 
yapılacak harekât konularında, Türkiye’nin hâkimiyeti tam ve mutlak olmalıdır. Bu 
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üs ve tesislerde Türkiye istediği kadar personel bulundurabilmeli ve bunları NATO 
dışındaki kendi millî amaçları için, meselâ Kıbrıs’la ilgili bir harekâtta tam bir 
serbesti içinde kullanabilmelidir. Bu üs ve tesislerdeki müttefik birliklerin kazaî ve 
sair konulardaki statüsü, NATO kuvvetleri statüsü sözleşmesine uygun olmalı ve bu 
sözleşmede yer alan eşit egemenlik esasları dışında hiçbir hak ve imtiyazın verilmesi 
söz konusu olmamalıdır. Bu üs ve tesislerdeki müttefik personelin miktarı, silâh ve 
teçhizatı, her çeşit ikmalleri Türkiye’nin tam kontroluna tabi olmalıdır.

Değerli arkadaşlarım, bu görüşleri daha sonra 1969 yılında bütçe müzakereleri 
vesilesiyle tekrarladık. Bütçe müzakerelerinde Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
konuşulurken 19 Şubat1969 da son derecede ehemmiyetli saydığımız bir uyarmada ve 
bir temennide bulunduk.19 Şubat 1969 günü Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
Güven Partisi Grupu sözcüsü: “Bu konuda grupumuzun bir temennisi de gerek 
anasözleşmenin, yani askerî kolaylıklar antlaşmasının yerine kaim olan yeni temel 
antlaşmanın, gerek yargı yetkisine ilişkin antlaşmanın imzalanır imzalanmaz Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, onaylamanın uygun bulunması için, sevk edilmesidir. 
Anasözleşmenin yasama meslislerinden geçirilmeden Bakanlar Kurulunca 
onaylanıp onaylanmayacağı hususunu,244 sayılı Kanun muvacehesinde, münakaşa 
etmek kabildir. Fakat yargı yetkisi konusundaki antlaşma için durum sarihtir» 
dedikten sonra, 244 sayılı Kanunun bir tahlili yapılmış ve aynen şu söylenmişti: 
“244 sayılı Kanun isterse Hükümete onaylama yetkisi versin, Anayasanın65 
nci maddesi, 65 nci maddenin gerekçesi,244 sayılı Kanunun gerekçesi ve metni 
Atlantik İttifakı ile ilgili uygulama andlaşmalarını yapmak ve onaylamak yetkisini 
Hükümete verse dahi, aynı kanun gerekçesinde açıkça söylendiği gibi, bu yetkiyi 
kullanıp kullanmama hususunda Hükümeti serbest bırakmıştır.” Millet Meclisi 
Başkanlığı tarafından bastırılıp geçen dönemde ve bu dönemde hepimize dağıtılan 
şu resmî metinlerde 244 sayılı Kanun vardır ve 244 sayılı Kanunun gerekçesinden 
önemli bâzı kısımlar da, milletvekillerinin aydınlanması için, bu resmî metne ekli 
olarak hepimize dağıtılmıştır. Burada 8 nci not vardır. Bu notta, Anayasa gereğince 
bâzı andlaşmaların onaylanması için teşriî organdan bir uygun bulma kanununun 
çıkarılması mecburiyeti yoktur. Bu durumda Hükümetin bir hakkıhıyarı var demektir. 
Hükümet isterse bu gibi andlaşmaları onaylama veya buna katılmayı Bakanlar Kurulu 
kararı ile yapar veya bu Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkmadan önce bu andlaşmayı 
bir uygun bulma kanunu tasarısına ekliyerek teşrii organdan geçirmek üzere gerekli 
muamelelere tevessül eder.244 sayılı Kanunun 1963 yılında bu Mecliste müzakere 
ve kabulü sırasında da Hükümete sadece bir seçme hakkı verilmiştir. Bâzı ahvalde 
Hükümet onaylama yetkisini kendisi kullanabilir, ama bu yetkiye sahibolsa bile, 
Meclise getirip Meclisten geçirmesine mani değildir, bu yetkinin verilmesi mutlaka 
kullanılması anlamına veya bu yolun kullanılmasının mecburi olduğu anlamına 
gelmez. Meclisten geçirme imkânı her zaman vardır. Bunu bildiğimiz için henüz 
imzalama yapılmadan evvel ve henüz 10 Eylül tarihinde yapıldığı söylenen onaylama 
gerçekleşmeden çok önce ve bir defa değil müteaddit defalar, her bütçe müzakeresi 
vesilesiyle, bütçenin tümü üzerinde yaptığımız konuşmalarda, komisyonda yapılan 
konuşmalarda, Dışişleri Bakanlığı bütçelerinde yapılan konuşmalarda daima Güven 
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Partisi Grupu olarak çok önemli olan bu andlaşmanın onaylanıp onaylanmamak 
üzere Meclise getirilmesini talebettik. Değerli arkadaşlarım, bunu talebetmekten 
maksadımız işte bugün doğmaya başladığını gördüğümüz tartışmanın doğmasını 
önlemekti. Bundan maksadımız, askerî kolaylıklar andlaşması gerçi eski Anayasaya 
göre Meclisten geçmiş, onun yerine kaim olan bir andlaşmanın Meclisten geçmesi 
idi. Bundan maksadımız ikili andlaşmalar konusunda Türkiye’de çeşitli açılardan 
yapılmış olan tenkidlerin bir vuzuha varması, ışığa çıkması ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesi ile meselenin bir hal şekline bağlanması idi. Hatırlanacağı 
üzere, seçimlerden sonra yeni Hükümet kurulur kurulmaz burada 10 Kasım1969 
günü Hükümet programı üzerinde müzakereler yapılırken, yine Güven Partisi 
Grupu adına, imzalandığı söylenen –onaylandığından o güne kadar haberdar 
olmamıştık- imzalandığı ilân edilmiş olan yeni temel andlaşmanın, mutlaka 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden getirilmesini istemiş idik. Ve Güven Partisi 
Grupu adına yaptığımız bu talepte cevaben, Hükümet programı üzerinde yapılan 
görüşmelerde bize verilen cevapta Sayın Başbakan “bu talep yerindedir, bir kapalı 
celsede bu andlaşmayı Meclislerimize anlatacağız” demişlerdi. Fakat “kapalı 
celsede Meclislere anlatacağız” sözü o anda, Meclisten bu andlaşmanın geçirilmesi 
talebinin tam cevabı gibi bize görünmemiş idi. Daha sonra, meselenin bir “gündem 
dışı konuşma” ile Meclise kapalı bir celsede getirileceğini öğrendiğimiz zaman, 
partimizin yetkili kurulları adına yaptığımız bildirilerde bu mevzua tekrar dikkati 
çektik ve sadece gündem dışı bir konuşma ile meselenin anlatılması kâfi değildir, 
velev bu gündem dışı verilecek izahattan sonra grupu olan siyasi partiler, burada 
grupları adına birer gündem dışı konuşma ile görüşlerini ortaya koysalar bile, bu bir 
müzakere açılmasına, bir oylamaya imkân vermiyecektir. Kaldı ki, Mecliste gruplara 
mensub olmıyan milletvekillerinin de görüşlerinin söylenmesine imkân verecek bir 
prosedür olmıyacaktır. Bu itibarla temenni olarak “Bunun onaylanıp onaylanmamak 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesi lâzımdır” tarzında tekrar10 Ocak 
1969 da bir bildiri ile görüşümüzü açıkladık... Bir genel görüşmeye karar verilmiş 
olmasını, gündem dışı konuşmaya nazaran çok ileri ve çok faydalı bir adım telâkki 
ettiğimizden, GüvenPartisi Grupu olarak, genel görüşme açılmasına müspet oy 
vereceğiz...

Varşova paktı devletleri, Sovyet Rusya nükleer silâhları da kapsayan bir taarruza 
geçerse, ilk anda nükleer silâhla mukabele edilecektir. Konvansiyonel silâhlarla 
taarruza geçerse NATO, müttefikler sözlerine sadık kaldıkları ölçüde - ki, bunun 
istifhamları üzerinde durmaya Türkiye mecburdur, o ayrı cephesidir işin - tesbit 
edilen stratejiye göre konvansiyonel silâhlarla mukabele etmeye kararlıdır. Taktik 
atom silâhlarını, karşı taraf nükleer silâh kullansa bile, şu gibi ahvalde kullanacaktır; 
Sovyet Rusya veya ona bağlı peykler her hangi bir cephede konvansiyonel silâhlarla 
bir ezicilik, rahat ve kesin bir zafer ümidi peşinde iseler ve konvansiyonel silâhlarla 
bu gidişi durdurmak imkânı yoksa, bu takdirde ihtar mahiyetinde olmak üzere bütün 
kıtalar arası balistik füzeleri harekete geçirmek değil, ama o cephede taarruza geçen 
düşmanın arkasındaki onu besliyen hava meydanlarını, yollarını, köprülerini, ikmal 
merkezlerini, yığınak yerlerini ve bizzat taarruz eden birlikleri taktik atom silâhlariyle 
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berhava etmek üzere stratejik nükleer silâhları değil, taktik silâhları kullanacağız. 
Taarruzu durdurmaya ve karşı tarafı savaştan vazgeçirmeye bu da yetmez ise bu 
takdirde stratejik silâhlar, denizlerde veya atmosferde patlatılmak suretiyle ihtar 
mahiyetinde harekete geçecek, bunun da kâfi gelmemesi halinde veya tırmanma adı 
verilen, tedrici tırmanma adı verilen bir tırmanma ile mukabele görüldüğü takdirde 
ister istemez, dünya karşılıklı bir atom harbinin felâketiyle karşılaşacak, fakat bunu 
durdurmak bir kademede mümkün olacak ümidiyle bir kademeli bir esnek mukabele 
stratejisi tesbit edilmiştir Aslında bu strateji, bizim menfaatlerimize uygun mudur, 
değil midir? Türkiye’nin herhangi bir ilçesine, her hangi bir sınır karakoluna taarruz 
vâki olsa dahi, Rusya’mn ve Amerika’nın karşılıklı, yüz milyonlarca insanı bir anda 
telef edecek şekilde, nükleer silâhlarla harekete geçeceği taahhüdü yapılsa, buna 
inanabilir miyiz? De Gaulle açıkça “inanmam”  demiştir,,. Velev Paris’i kurtarmak 
için olsun, New York’un ve orada yaşıyan milyonlarca insanın bir dakika içinde 
ölmesine yol açacak bir kararı, bir düğmeye basma kararını verebilecek bir Devlet 
Başkam düşünemiyorum. Ben olsam bu kararı veremem ki, ondan bu kararı vermesini 
istiyebileyim, muhakemesiyle kendine göre, Fransız menfaatleri bakımından stratejik 
tahlillerini basın toplantılarında ve açık olarak söylemiştir. Türkiye’nin bu strateji 
konusunu, bu açıdan ve mevzuların nereden ve neye çıktığını bilerek araştırması 
lâzımdır, bu strateji üzerinde müessir olması lâzımdır. Türkiye’nin imzasiyle 
gerçekleşebilecek kararların, Türkiye’nin de “Evet” demesiyle verilebilecek olan 
kararların, Türkiye’nin lehine çıkması için o konseylerde iyi temsil edilmek lâzımdır, 
oralarda hazır bulunmak lâzımdır...

Türkiye olarak, acaba bu konuda Türkiye’nin ihmal edildiğini ve meselâ Batı  
Almanya’ya taarruz vâki olursa, orada bulunan birlikler sebebiyle Amerika’nın ilk 
anda savaşa gireceğini iddia edenler, Türkiye’de meselâ “Doğu hududunda böyle 
bir tümen mevzilensin” dense, ilk itirazı da yapacaklardır. Buna biz de taraftar 
değiliz. Türkiye’ye birlik gelmesini, daha fazla birlik gelmesini istemiyoruz. Bunun 
lüzumsuz yere bir kışkırtma olacağına bir tahrik olacağına kaniiz. Türkiye’nin 
şartları içinde, Federal Almanya’nın yaptığı gibi, yabancı birlikleri Türkiye’ye davet 
edici bir durumda olmamıza ne lüzum bulunduğuna, ne de imkân bulunduğuna 
kaniiz. Buna Türkiye’nin siyasi şartları imkân vermez. Türkiye’nin stratejik durumu 
imkân vermez. Türkiye’nin, Sovyet Rusya ile olan geleneksel münasebetleri imkân 
vermez ve Türkiye’nin tarihinden aldığı dersler aslında, böyle muharip bir birliğin 
Türk Ordusunun yanı başında, meselâ Sovyet, meselâ Bulgar sınırında önceden 
mevzilenmesine imkân vermez, biz buna taraftar değiliz. Ama, Batı - Almanya buna 
taraftar olmuş, Fransız, İngiliz, Amerikan birliklerini kendi toprağında besliyor 
“çekileceğim” dediği zamanda “Masrafını vermeyi taahhüt ediyorum” diyor ki, 
ayrılmasınlar, 300 000 e yakın Amerikalı askerin devamlı olarak o sahnede ve ilk savaş 
hattında bulunmasında ısrar ediyor. O halde, meseleleri daima demagoji plânından 
uzak olarak, sadece millî güvenliğimiz açısından bakarak ele almak lâzımdır. Bu 
konular hissiyatla hallolur konular değildir. Bu konular, peşin hükümle hallolunur 
konular değildir. Bu konular, kapitalizm, sosyalizm gibi ideolojik tartışmalarla 
halledilir konular değildir. Onun içindir ki, Güven Partisi kurulduğu günden beri 
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daima “Dış politika meselelerinde, Millî Savunma konularında, ideolojik tercihler 
yapmak mümkün değildir. Dış politikanın kapitalisti olmaz, dış politikanın sosyalisti 
olmaz. Dış politikanın millîsi olur, milliyetçisi olur” demiştir ve dış politikayı millî 
ve milliyetçi açıdan görerek, Türkiye’nin menfaatlerine uygun olan tarz nedir, diye 
düşünür ve karar veririz. Amerikan düşmanlığı, Amerikan hayranlığı, Rus dostluğu, 
Rus hayranlığı, Rus düşmanlığı, sosyalist düzen taraftarlığı, bilmem ne düzen 
taraftarlığı değildir; bu mesele, Türkiye’nin hür ve bağımsız yaşama meselesidir ve 
meseleye Güven Partisi genel görüşmede de yalnız bu açıdan bakacaktır, gerçekleri, 
belgeleri konulacaktır ve bu açıdan hükmünü verecektir. Çünkü söz konusu olan, şu 
veya bu his, şu veya bu iç politika tartışması, şu veya bu düzen tartışması, ideoloji 
tartışması değildir. Söz konusu olan, binlerce yıldan beri, tarih boyunca bağımsız 
yaşamış Türk Milletinin daima bağımsız yaşaması konusudur.101

Hükümet adına Devlet Bakanı Refet Sezgin (Çanakkale) görüşlerini sunmak üzere 
kürsüye davet edildi: İkili Anlaşmalarla ilgili konuları ihtiva eden bir genel görüşme 
yapılması sadedinde verilen önergeyi ve bu önerge üzerin siyasi parti grupu sözcülerini 
dinlemiş bulunuyoruz. Şuanda Cumhuriyet Senatosunda aynı konu hakkında bir 
genel görüşme yapılmakta ve Sayın Başbakan ile Sayın Dışişleri Bakanı tarafından 
Cumhuriyet Senatosunda gerekli izaha tarz edilmektedir. Konu, Türkiye’nin millî 
menfaatleriyle son derece ilgili ve öteden beri üzerinde çeşitli istikametlerle fikir 
serd edilen gerçeklerle ilgili, gerçeklerle ilgisi olmıyan istikâmetlerde mütalâa ser 
edilen bir konudur. Bu itibarla, meseleyi Yüce Parlâmentoya arzetmekte fayda 
mütalâa eden Hükümetimiz, Hükümet Programının görüşülmesi sırasında bu sorunun 
Yüce Meclise getirileceği hususu, Sayın Başbakan tarafından ifade buyurulmuştu. 
Konuyu, bir bilgi verme şeklinde mi, yoksa bir genel görüşme prosedürü içinde mi 
ele almak doğrudur, şeklinde düşünülmüş ve ehemmiyeti itibariyle enine boyuna 
İkili Anlaşmalar ve İkili Anlaşmalarla ilişkili diğer konuları ihtiva etmek üzere, 
meseleyi millet mümessilleriyle en ince teferruatına kadar konuşmak ve muktezası 
bakımından gereğini Parlâmento görüşü istikâmetinde değerlendirme bakımından bir 
genel görüşme açılması şeklinin daha muvafık olacağı ve bu bakımdan bulunabilen 
en iyi yolun da, genel görüşme yolu olduğu hususu, tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Bu genel görüşme sırasında, İkili Anlaşmalar, Temel Anlaşma, NATO ve 
NATO içerisinde Türkiye’nin şimdiye kadar bulunduğu durum ve şimdi NATO 
içersindeki Türkiye’nin durumu ve istikbâldeki durumunun ne olacağı hususu, 
elbette ölçüleri içerisinde tartışılmış olacaktır. İkili Anlaşmalar konusu, esasen bizim 
Hükümetimizin başlattığı bir konu değil, devraldığı bir konudur. Şayanı şükran olan 
husus, şimdiye kadar ikili anlaşmalar konusunda söylenmiş olan hususlarda eğer, 
bir yanlış tatbikat, bir yanlış anlama var ise, bunun önceki dönemlere ait mesullerini 
bulmak değil, Türkiye’nin bugün ve istikbâldeki gerçek menfaatlerinin ne olduğunu 
tesbit etmek suretiyle, meseleyi millî menfaatler açısından rayına oturtmaktır, 
şeklinde birleşen görüş elbette ki, memleketimizin istikbâli ve emniyeti bakımından, 

101 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 29 (22 Ocak 1970), 
s. 292-298.



167

Türkiye’nin kaderine hâkim olan Parlâmentonun ortaya koymuş olduğu görüş ve 
değeri büyük olan bir teminattır. Bu itibarla Hükümetiniz; getirilmiş bulunan genel 
görüşme önergesinin kabul edilmesinin ve meselenin memleketimiz bakımından 
fevkalâde önemini ve gizlilik derecisini de dikkate almak suretiyle, gizli bir celsede 
görüşülmesinin, bugün çok faydalı, zaruri bir netice olduğunu beyan ile genel 
görüşme açılmasını tazammun eden takrir istikâmetinde rey istimal buyurulmasını 
saygılarla istirham eder, teşekkür ederim.102

Bu konuşmadan sonra ikili anlaşmalar konusunun lâyikiyle anlaşılabilmesi ve 
bu alanda geniş görüşmeler yapılabilmesini temin için Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge Meclis Başkanı tarafından oya 
sunuldu ve önergenin gündeme alınması kabul edildi. 

Önerge, 23 Ocak 1970 Cuma günü toplanan 30 ncu birleşimde ele alındı. 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil (Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi) gizlilik 
talebinde bulundu. Gizli celse teklifini esbabı mucibesinin dinlenmesi için salon, 
Senatörler dahil olmak üzere bütün dinleyicilerden, dinlemek için Heyeti Umumiye 
salonunda bulunan bütün zevattan, memur ve müstahdemlerden tahliye edildi. 

Hakkı Gökçe(Malatya) önergenin aleyhinde söz alarak Senato üyeleriyle 
birlikte Meclis’in birleşiminin T.B.M.M.ni meydana getirdiğini söyledi. Reşit 
Ülker (İstanbul) önergenin lehinde söz alarak İçtüzük hükmünün varlığı nedeniyle 
Başkanlığın tutumunun ilk bakışta doğru olduğunu, ancak T.B.M.M.’nin senatörlerle 
birlikte olduğunu, Başkanlıktan senatörler için gizlilik kararını kaldırması talebini 
iletti. 

Cengiz Ekinci’nin (Ordu) gizlilik kararının Senato üyelerine teşmil edilmemesini 
talep eden önergenin kabul edilmesiyle Cumhuriyet Senatosu üyeleri hariç bütün 
dinleyiciler, memur ve müstahdemlerin salondan çıkarıldı ve oturumun devamı gizli 
cereyan etti.103

CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye’de yapıldığı iddia olunan vergi 
kaçakçılığının tesbit ve önlenmesi için alınacak tedbirlere ışık tutmak 
maksadıyla bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi

24 Ocak 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına verilen, İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de  yapıldığı iddia olunan vergi kaçakçılığını  tesbit 
ve önlenmesi için alınacak tedbirlere  ışık tutmak maksadiyle bir genel görüşme  
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 28 Ocak 1970 tarihinde toplanan 35 
nci birleşiminde ele alındı ve Kargılı’nın önergesi okundu: 

Bütün Türkiye’de büyük çapta vergi kaçakçılığının  yapıldığına dair kamu oyunda 
kesin  bir kanaat yer etmiştir. Yapılan bu vergi  kaçakçılığının miktarı hakkında türlü 
söylentiler  bulunmakta ve yılda milyonlarca lira vergi  kaçakçılığı yapıldığı iddiaları 
her an ortaya  atılmaktadır.  Bu iddiaları ispatlıyan türlü olaylar mevcuttur.  Bugün 
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sermayesi milyonların çok üstünde  bulunan birçok müesseselerin, yıllık  ödediği 
vergiler o müesseselerin büyüklüğü ve  kazançlariyle katiyen bağdaşmıyacak 
derecededir.  Halen beyannameli Gelir Vergisi mükellefinin  yarısı, yılda 400 er 
lira vergi ödemektedir.  Esasen icra programları ve sayın  Maliye Bakanının da 
beyanlarında bir ölçüde  belirttiği bu konudaki vergi ziyaı dikkati çekicidir.  Çoğu 
zaman yılda yüzbinleri kazanan şahısların  da ödedikleri vergiler bir memurun 
veya  küçük bir esnafın ödediği vergiden azdır.  Vergi kaçakçılığının yapılması ve 
bu kaçakçılığın  gerçek tedbirlerle önlenilmemesi,  Türkiye ekonomisini temelden 
sarsan tehlikeli  bir etkendir.  Türkiye’de yapılan vergi kaçakçılığını tesbit  etmek 
ve bu kaçakçılığın önlenmesi için  alınacak tedbirlere ışık tutması bakımından,  
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel  görüşme açılmasını saygılarımla arz 
ve  rica ederim.104

CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye’deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunması bakımından gerekli tedbirlerin 
alınması maksadıyla bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki  kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi  ve kredi düzensizliğine engel olunması bakımından  gerekli tedbirlerin 
alınması maksadıyla bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, 2 Mart 1970 
tarihinde toplanan 50 nci birleşimde ele alındı: 

Memleketimizde çok büyük çapta bir kredi  adaletsizliği ve kredi yolsuzluğunun 
mevcut  bulunduğu saklanılamıyacak derecede meydanda  olan bir gerçektir.  Son 
günlerde Bankalardan 19 ilâ 26 milyon  lira kredi aldıkları bildirilen Süleyman  
Demirel’in ailesi de, böylece Türkiye’deki mevcut kredi düzensizliği, adaletsizliği 
ve yolsuzluğundan yararlanarak bu düzensizliğin bir kat daha artmasına ve su yüzüne 
çıkmasına sebebolmuştur. Bugün Türkiye’de Marmara ve Ege bölgelerinde  adam 
başına 1 200 lira kredi düşerken, Güney Doğu Anadolu bölgesinde adam başına 123 
lira kredi düşmektedir.  Marmara ve Ege bölgesine % 53,3 oranında  kredi tahsis 
edilirken Güney - Doğu Anadolu  bölgesine % 1 oranında kredi verilmektedir.  Diğer 
yandan bankaların özel sektöre açtığı  30 milyar liralık kredinin 19 milyarı tüccara  
dağıtılmakta, nüfusun dörtte üçünü teşkil eden  köylüye ise verilen kredi miktarı 
7 milyarı bulmaktadır.  İddialara göre, tefecilerin Devlet bankaları  kanaliyle elde 
ettikleri milyarlarca lirayı vatandaşlara  çok yüksek faizlerle dağıttıkları da  bir 
gerçektir.  Türkiye’de çok sayıda vatandaş sahiboldukları  menkul ve gayrimenkul 
mallar karşılğında  kredi alamamak çaresizliği içerisinde çırpınırken,  hiçbir teminatı 
bulunmıyan birçok insanın  yüzbinlerce ve milyonlarca kredi aldıkları  da başka bir 
acı gerçektir.  Memleketimizdeki mevcut kredi adletsizliği,  kredi yolsuzluğu ve kredi 
düzensizliğinin Türk  ekonomisine vurduğu darbe çok büyüktür.  Bir başka gerçek 
de Türkiye’de çoğu zaman  50 - 60 bin nüfuslu il ve ilçelerin tamamına verilen  kredi 
miktarlarından, tek başına bâzı  şahısların sağladıkları kredilerin daha da yüksek  
olduğudur. Bu nedenle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince  Türkiye’deki mevcut 
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kredi adaletsizliği,kıedi yolsuzluğu ve kredi düzensizliğinin bütün  açıklığiyle 
meydana çıkarılması ve bu duruma  engel olunması bakımından gerekli tedbirlerin  
alınması yönünde bir genel görüşme  açılmasını saygılarımla arz ve rica ederim.105

CELAL KARGILI (İÇEL) : Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üretici 
kazancının üreticiye bırakılması için genel görüşme açılmasına dair önergesi

16 Mart 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulanİçel Milletvekili Celâl 
Kargılı’nın, tarım  ürünlerinin değerlendirilmesi ve üretici kazancının  üreticiye 
bırakılması için genel görüşme  açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 20 
Mart 1970 tarihinde toplanan 58 nci birleşiminde görüşüldü: 

Nüfusumuzun 3/4 ü köylüdür. Türkiye’de  geçimini toprağa bağlıyan insan sayısı 
dünyanın  birçok ülkeleri ile kıyaslanmıyacak derecede  yüksektir. Buna karşılık 
tarımla uğraşan vatandaşlarımızın  içerisinde bulunduğu durum, Türkiye’deki  düzen 
bozukluğunun en belirgin örneklerinden  biridir.  Bugün memleketimizde tütün 
ihraceden,  ekenden onbin misli daha fazla kazanmakta,  227 bin tütün ekicisi aile 
ise yılda ortalama  223 lira kazanırken, 100 ihracatçısı, yılda 231  milyon ura safi kâr 
sağlamaktadır.  Yine 240 bin pamuk ekicisinin ürettiği pamukları  dışarıya ihraceden 
117 pamuk ihracatçısının  yıllık kazancı 200 milyon lirayı bulurken,  pamuk üreticisi 
çoğu zaman kaldırdığı  ürünün satışından, yaptığı masrafı dahi karşılıyamamaktadır.  
Fındık üreticisinin de durumu aynıdır. Fındığın  köylüye kıraç toprakta maliyeti 306 
kuruşa,  taban toprakta da 303 kuruşa mal olurken,  fındığın satış fiyatı 4 ilâ 5 lira 
arasında  oynamakta, buna karşılık fındık ihracatçısının  da kazançları milyonları 
aşmaktadır.  Diğer yandan çay üreticisinin ise her yıl  ürettiği 10 milyon kilo çay 
satılmadığı için ya  yakılıp gübre olarak kullanılmakta veya denize  dökülmektedir.  
Bugün müstahsilin kilosunu 10 ilâ 20 kuruş  arasında sattığı sebze ve meyvenin 
vatandaş  kilosuna 200 - 250 kuruş ödiyerek satınalıp  yiyebilmektedir.  Hayvansal 
ürünler de aynı çıkmazla karşı  karşıyadır.  Köylünün ürettiği ürünlerin köylünün 
elinden  satış fiyatı hemen, hemen 10 yıl öncesi fiyatlarının  aynıdır. Çoğu yerde bu 
ürünlerin  satış fiyatlarında on yıl öncesine nazaran düşüşler  de kaydedilmektedir. 
Buna karşılık,  yapılan istatistiğe göre, aynı derecede Türkiye’de  fiyat farklılıklarında 
genel olarak % 200  oranı civarında bir yükseliş kaydedilmiştir.  Yine yapılan bir 
istatistiğe göre 1965 ten  bu yana köylü vatandaşlarımızın ürünlerinin  satışında bir 
değişme olmamışken, bunların  satınaldığı zaruri mallar üzerinde % 36 oranında  
bir artış kaydedilmiştir.  Bugün Türkiye’de köylü vatandaş perişandır.  Köylü, 
kredi bulamamak, malını satamamak,  malının para etmemesi yüzünden perişandır.  
Dünyanın pek çok ülkesinde tarım ürünlerinin  fiyatları bir yıl öncesinden ilân 
edilmekte,oniki ay süreli destekleme alışları yapılmakta,  taban fiyat esasları üreticinin 
korunması esasına  göre ayarlanmakta, gerçekten halka dönük  kooperatifler kanaliyle, 
üreticinin kazancı  üreticiye bırakılmakta ve tutarlı bir pazarlama  metodiyle tarım 
ürünleri değerlendirilmektedir.  Bugün Türkiye’deki tarım üreticisinin içerisinde  
bulunduğu durum ise, memleketimizdeki  bozuk düzenin bir büyük parçasıdır. 
Bu  nedenle tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve  üreticinin kazancının üreticiye 
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bırakılması için,  gerekli tedbirlerin ortaya konması bakımından  Anayasanın 88 

nci maddesi gereğince tarım  ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda bir  genel 

görüşme açılmasını saygılarımla öneririm.106

CELAL KARGILI (İÇEL) : Banka ve özel sektör ikramiyelerinin 

dağıtımında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ve bu konuda yararlı 

tedbirlerin alınması bakımından bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

23 Mart 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı’nın, banka  ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtımında  meydana gelen 

aksaklıkların giderilmesi ve bu  konuda yararlı tedbirlerin alınması bakımından  bir 

genel görüşme açılmasına dair önergesi Meclisin 27 Mart 1970 tarihinde toplanan 

61 nci birleşiminde ele alındı: 

Memleketimizde bankalar yılda çok büyük  çapta ikramiyeler dağıtmakta ve 

bu suretle de  vatandaşlar, paralarını yatırımlar yerine bankalara  yatırmaktadırlar. 

Oysa bankalar, vatandaşlardan  aldıkları bu paralar karşılığında  vatandaşlara, çok 

düşük faizler ödemekte ve  verdikleri bu ikramiyeleri gider hanelerine  kaydederek 

bu suretle Hazineyi de büyük çapta  vergi ziyanına uğratmaktadırlar. Ayrıca  

bankalar bu tutumlariyle Türkiye’de gerçek sermaye  piyasasının kurulmasına engel 

olmaktadırlar.  Bankaların tatbik ettiği bu işi özel sektörde  aynı şekilde tatbik etmekte 

ve çoğu zamanyoksul vatandaşın bu yolda hayal gücü istismar  edilmektedir.  Bu 

tutumlar neticesinde bankalar ve özel  sektör, lüks yatırımlara ve lüks ikramiyelere  

heves ederek Türkiye’de birçok konuda zararlı  spekülâsyonların yapılmasına da 

önayak olmaktadırlar.  Bu tutumlar, bugün Türkiye’nin içerisinde  bulunduğu tutumla 

katiyen bağdaşmamaktadır.  Şayet bankalar, vatandaşlardan topladıkları  paralarla 

Türkiye’nin kalkınması için yatırımlar  yoluna giderek, bu yatırımların kârlarına  

da vatandaşları ortak etselerdi, Türkiye’de  hem sermaye piyasasının kurulmasına 

önayak  olacaklar, hem de yukarda belirttiğimiz  ters tutum mevcudolmıyacaktı.  

Banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtımında  meydana gelen aksaklıkların 

giderilmesi  ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması  bakımından açılacak bir Meclis 

araştırması aynı  zamanda Türkiye’de sermaye piyasasının kurulup  genişlemesine 

de sebebolacaktır. Bu nedenle  Anayasanın 88 nci maddesi gereğince  banka ve 

özel sektör ikramiye dağıtımı hakkında  bir genel görüşme açılmasını saygılarımla  

öneririm.107

106 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 58 (20Mart 1970), 
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CELAL KARGILI (İÇEL) : Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticaretimizin 
bugünkü durumundan kurtarılmasına, milli ekonomiye yararlı katkıda 
bulunacak şekilde organize edilmesine yardımcı olacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi

14 Mayıs 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan,İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı’nın, Deniz  Ticaret Filomuzun ve deniz ticaretimizin bugünkü  
durumundan kurtarılmasına, millî ekonomiye  yararlı katkıda bulunacak şekilde 
organize  edilmesine yardımcı olacak tedbirleri tesbit etmek  maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca  bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisinin 13 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 126 ncı birleşiminde ele alındı: 

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada  görünüşü arz eden ve bu nedenle 
de deniz  ve denizcilikle çok yakın ilişkisi bulunan bir  ülkedir.  Durum bu iken, 
kendi ithalât ve ihracatımız  dâhil kendi gemilerimizle yapılamamaktadır.  Bu, acı 
bir gerçektir.  Daha acı bir gerçek ise, bugün için deniz ticaretimizin  tam bir çıkmaz 
içerisinde bulunması,  ve konu üzerine bugüne kadar hiçbir ciddî  eğilimin yapılmamış 
olmasıdır.  Denizcilik Bankası uzmanlarının hazırladıkları  son bir raporda belirtildiğine 
ve bu konudaki  yetkili kişilerin açıklamalarına göre deniz ticaret  filomuzun arz ettiği 
durum şudur :  Halen Deniz Ticaret Filomuz 158 parça gemiden  meydana gelmekte 
ve bunların toplam  tonajı, 596 600 gros tonu tutmaktadır.  Oysa, 1966 yılının 
raporlarına göre 8,5 milyonluk  Yunanistan’ın deniz ticaret filosu  7 163 209 gros tonu 
bulmakta, bu rakam yabancı  bandıralı Yunan gemileriyle birlikte 20 milyon  gros 
tonu tutmaktadır. 2,5 milyonluk İsrail’in deniz ticaret filosu da 558 188 gros ton  olup, 
Kıbbrıs’ın da ticaret filosu 800 bin gros tonu  aşmaktadır.  Türk Deniz Ticaret Filosu 
son 4 yıl içinde  büyük bir gerileme göstermiş ve dünya ülkeleri  arasında 4 yıl önce 
24 ncü sırada olan Deniz Ticaret  Filomuz, bugün 32 nci sıraya düşmüştür.  Deniz 
nakliyata ait 140 gros tonluk 5 gemi çürüğe  çıkmıştır. Ticaret Filomuzun rasyonel bir  
çalışma yapamaması yüzünden, ülkemizin yıllık  döviz zararı 1,5 milyar liradır. Türk 
Deniz Ticaret  Filomuzdaki gemilerin çoğu 25 yaşını aşmış  olup, bu gemilerin ancak 
% 25 i randımanlı  çalışabilecek güçtedir. Son teknik gelişmelerde  dünyada, gemilerin 
yıllık onarım süreleri 10 güne  indirildiği halde, bizim yaşlı gemilerimiz yılın  3 ayını 
onarımda geçirmektedirler.  Deniz Ticaret Filomuzun gerileme nedenleri  arasında, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının plân ve  programda öngördüğü tedbirlerin ekserisinin  
yerine getirilmemesi, deniz nakliyatta politik  amaçlarla yapılan tâyinler, gemi inşaası 
için gerekli  malzemenin ithaline imkân bulunmaması  gibi sebepler bulunmaktadır.  
Yukardaki nedenlerle deniz ticaretimiz hakkında  bir genel görüşme açılması, deniz 
ticaretimizin  bugünkü durumdan kurtarılmasına ve  millî ekonomiye büyük yararlı 
katkılarda bulunacak  şekilde organize olmasına ışık tutacağı  inancındayım.  Bu 
sebepten Anayasanın 88 nci maddesi gereğince  deniz ticaretimiz hakkında bir genel 
görüşme  açılmasını saygıyla öneririm.108

108 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 126 (13 Temmuz 1970), 
s. 348-349.
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CELAL KARGILI (İÇEL) : Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir tarım 
plânlamasının Türkiye’de de tatbik edilmesini sağlamak ve alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme yapılmasına dair önergesi 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım  alanında kontrollü ve plânlı bir tarım 
planlanmasının  Türkiye’de de tatbik edilmesini sağlamak  ve alınması gereken 
tedbirleri tesbit  etmek maksadiyle Anay asanının 88 nci maddesi  uyarınca bir genel 
görüşme yapılmasına dair  önergesi, 13 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 126 ncı 
birleşimde görüşüldü: 

Ekonomimiz bir curcuna içerisindedir. Ekonomik  ve tarımsal gelişmemiz 
çoğu zaman yabancıların dümen suyuna göre şekillendirilebilen  bir durum arz 
etmektedir. Bugün Türkiye  gerçek ve geniş istatistiki bilgilerden dahi yoksundur. 
Hâlen Türkiye’de, dünyada bütün ülkelerinin her madde itibariyle, üretim ve 
tüketimi  ile bunların ithalât ve ihracat durumları ve bunlara  karşı duyulan ihtiyaçları 
belirten ve gösteren  istatistiki bilgiler henüz tam manâsiyle  mevcut değildir.  Tarım 
üreticisi vatandaşa Türkiye’de neyi  nereye, nasıl, ne miktarda, ne zaman ekeceğini  
ve bu ektiklerini nasıl koruyacağını doğru  dürüst gösteren kuruluşlar teşekkül 
etmemiştir.  İhtiyaca cevap verecek şekilde tohum kontrol  ve üretme istasyonlarına 
rastlanmamaktadır.  Vatandaş iyi ürün üretmek için müracaat edeceği  ve doğru 
dürüst cevap alacağı araştırma ve  hizmet kuruluşlarından yoksundur. Bugünkü 
ziraat  müdürlükleri ve teknisyenlikleri henüz böylesine  hizmetleri yerine getirmek 
bakımından  çok yetersiz ve teşkilâtsız kuruluşlardır.  Bu gibi nedenlerden dolayıdır 
ki, üretici örneğin,  üzüm para ederse bağcılığa narenciye para  ederse narenciyeliğe, 
pamuk, buğday para  ederse pamukçuluğa veya buğday ekimine, sebze  para ederse 
sebzeciliğe heves etmekte ve her  yıl başka bir tarım ürününün ekimini tecrübe  
etmekle vaktini geçirmektedir. Bazan da bu tecrübeler  üreticiye çok pahalıya mal 
olmakta ve  üretici böyle bir tecrübe ekiminin açtığı zararı  kapayabilmek için 5 - 6 
yılını bu yolda çalışarak  harcamaktadır, örneğin, köylü vatandaş  bir yıl kilosu beş 
lira eden üründen ertesi yıl  da aynı parayı edecek diye çok bol miktarda  bu üründen 
ekmekte, aynı tatbikatı çok sayıda  üretici de yapmakta fakat ertesi yıl hasat zamanı  
bir yıl önce beş liraya satılan ürünlerini bu  defa 25 kuruşa satamamaktadırlar. Bu 
durum  da üreticileri çok müşkül bir vaziyete düşürmektedir.  Bütün bunlar tarım 
alanında gerçek bir plânlama,  program ve kontrola bağlanmamış olmamızdan  ileri 
gelmektedir. Bu yüzden de Türkiye’de  her şey gelişi güzel ekilip dikilmekte ve  
üretilmektedir. Türkiye’de üretici çoğu zaman  yatırımını şansa ve tesadüflere göre 
yapmaktadır.  Oysa bir çok dünya ülkelerinde hattâ liberal  ülkelerin ekserisinde 
hükümetler tarım  sektörü üzerinde üreticinin yararına bir kontrol koymuş ve bir 
tarım plânlaması içerisinde bu  işi bir plân ve programa bağlamıştır.  Bizde ise, 
yukarda da belirttiğimiz gibi, böyle  bir tatbikata kesinlikle raslanmamakta ve  bu 
yüzden de ülkemiz zaman zaman, pamuk,  tütün, buğday, üzüm, fındık ve saire ülkesi 
oluvermekte  veya bazan buğday ihracederken, buğday  ithal eden; bazan pamuk 
ihracederken, pamuk  ithal eden ülke durumuna düşülmektedir.  Örneğin, yüzlerce 
yıl pamuk ekim bölgesi olan  Çukurova ve Ege bölgeleri bir yılda buğday  ekim 
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bölgeleri haline getirilivermiştir. Bu suretle  de 240 bin pamuk ekicisinin elindeki 
pamuk  ekim aletleri hurda olmaya mahkûm edilmiş, kurulan  çırçır ve tekstil sanayii 
fabrikaları ise ilerde  ham madde ithal etmek tehlikesiyle karsı karşıya  bırakılmış 
ve bunlardan başka da 2,5 milyona  yakın tarım ve tarım sanayiine bağlı işçi  ilerde 
işsiz kalmak tehlikesi içerisine düşürülmüştür.  Ayrıca pamuk ihracından yılda elde  
edilen ortalama 1,5 milyar liralık döviz gelirimizin  kapılarına da kilit vurma yoluna 
gidilmiştir.  Şimdi buğday ülkesi olmak hevesindeyiz.  Köylüler şimdi bu ziraatin 
ekipmanını ve düzenini  kurmanın gayreti içindedirler. Dün de  pamuk ekicisi 
durumundaydık, tarlalarımızı pamuk  ekimine elverişli bir hale getirebilmek için  
yaptırdığımız sulama kanalları ve tesviye işleri  uğruna milyarlarca lira harcamıştık. 
Şimdi,  milyarlarca lira harcıyarak pamuk ekim  sahası haline getirilen bu milyonlarca 
dönüm  araziye buğday eker olduk. Oysa buğday ekiminde,  pamuk ekimi için 
yaptırılan yatırımlardan  hiç yararlanamamaktadır bugün.  Yabancılar yarın da bizi, 
şayet başka bir zirai  ürünün ekimi cazibesine kaptırarak, bu defa  da buğdaycılıktan 
vazgeçirtip, bizlere o ürünün  ekipmanını ve düzenini kurdurmaya çalışılırsa  buna 
hiç şaşılmamak lâzımdır.  Örneğin, ülkemize bir kaç yıl sonra kuvvetli  bir yabancı 
sermaye gelip 20aded şarap fabrikası  veya şeker kamışı suyu fabrikası kuracak  olsa 
ve Türkiye’de o zaman da, üzümün kilosu  veya şeker kamışının tanesi bugünkü 
fiyata nazaran  4 - 5 misli fazla para etse inanınız ki, bu  vaziyet karşısında vatandaşın 
yapacağı iş belki  de narenciye bahçelerini sökerek yerine bağ  fideleri ve şeker kamışı 
fideleri ekmek olacaktır.  Nasıl şimdi bağlar, meyvelikler sökülerek  başka tür ürün 
ekimi yapılıyorsa.  Plânlı ülkelerde hükümetler, üreticinin yarana  tarım alanında bir 
kontrol koymuşlar ve  örneğin, Hükümet böyle ülkelerde, hayvancılık  yapılacak 
olan bir sahada başka tür üretimin  yapılmasını yasakladığı gibi, bâzı ürünlerle  de 
üreticiye sınırladığı miktarlarda bâzı  ürünleri ekme veya ekmeme mecburiyetini 
koymuştur.  Meselâ Amerika’da bir çiftçi 700 dönüm  pamuk ekecekse, hükümet 
ona icabında ihtiyaca  göre 200 dönüm de mısır, çeltik, susam ve saire  gibi başka tür 
mahsûller ekmesini şart koşmaktadır.  Hükümet bunu böyle yapmakla da her  türlü 
tarımsal ürün cinsinde tüketime ve ihtiyaca  göre üretimi ayarlamak yolunu bulmakta 
ve  her türlü tarım ürününün bu ihtiyaçlara göre  ekilmesini sağlamaktadır. Böylece 
de her tarımsal  ürün dalında ne kadar miktar arazinin ekileceği  tesbit edilmekte ve 
tesbit edilen bu miktarın  aşağısında ve yukarısında o tür tarım ekimine  müsaade 
edilmemektedir.  Bizde ise, vatandaş lehine işliyecek, bırakınız  böyle kontrollü bir 
tarım plânlamasının varlığını,  üstelik vatandaş neyin nereye ekileceğini  bilmediği 
için, bazan yıllarca uğraşıp yetiştirdiği  ürünlerin o bölgenin ürünleri olmadığını 
veya  yetiştirdiği ürünün bir şeye yaramadığını ancak  ürün yetiştikten sonra 
anlamakta, bu yüzden  de sadece hüsrana uğramakla kalmayıp, o  ürünü yetiştirmek 
için borçlandığı paraları ödemek  yoluna, elindeki bir avuç tarlasını da satmaya  
mahkûm olmaktadır.  Yukarıdan beri sıraladığımız nedenler tarım  alanında kontrollü 
ve plânlı bir tarım plânlamasının  bizde de tatbik edilmesi lâzımgeldiğini ortaya  
koymaktadır.  Bu sebeple üretici ve halkımız yararına Türkiye’de  kontrollü bir tarım 
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plânlamasının yapılması  zaruret haline gelmiştir.  Bu bakımdan Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince  kontrollü bir tarım plânlamasının gereği  hakkında bir genel 
görüşme açılmasını saygiyle  talebederim.109

TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin 
taban fiyatlarının tesbit ve ilânında vukubulan gecikmeleri önlemek ve alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme yapılmasına dair önergesi

11 Temmuz 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu  ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban  
fiyatlarının tesbit ve ilânında vukubulan gecikmeleri  önlemek ve alınması gerekli 
tedbirleri  tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca bir genel görüşme 
yapılmasına dair  önergesi, Millet Meclisi’nin 13 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 
126 ncı birleşiminde görüşüldü: 

1. Zirai mahsul fiyatlarındaki kararsızlık  ve yetersizlik ziraatten geçinen büyük 
vatandaş  kütlesini ıstıraba sürüklemektedir.  

2. Paramızın iç ve dış değerinde yıllardan  beri devam eden düşme zirai maliyetleri 
artırmıştır.  Zirai alet ve makinalar, zirai mücadele  ilâçları, gübre pahalıdır. Taşıma 
masrafları ve  el emeği ücretleri artmıştır. Zirai kredi şartları  ağırdır. Köylü 
vatandaşın günlük yaşayışı için  muhtacolduğu çeşitli ihtiyaç maddelerinin fiyatları  
artmıştır. Buna karşılık zirai mahsul fiyatları  bâzı hallerde gerilemiş, bâzı hallerde 
sabit  kalmış, bâzı hallerde ise hayat pahalılığını  ve maliyet artışını kovalıyacak 
şekilde artmamıştır.  

3. Paramızın gerçek dış değeri ile resmî  kur arasında fark olduğu inkâr 
edilemez bir  gerçektir. Bu durum, ihraç malı mahsuller yetiştiren  köylü ve çiftçi 
yurttaşlarımızın zarar  görmesine yol açmaktadır. Uygun bir prim ve  teşvik usulü 
uygulanmazsa paramızın dış değeri  ile ilgili politikanın yükünü ziraatten geçinen  
yurttaşlarımız çekmiş olacaklardır.  

4. Taban fiyatların erken tösbiti ve vaktinde  ilânı, zirai mahsullerin 
değerlenmesi için  şarttır. Aksi halde, bu mahsullerin, müstahsil  elinden çıktıktan 
ve el değiştirdikten sonra değerlenmesi  yolu açılmış olur. Çeşitli mahsullerin  taban 
fiyatının ilânında vukubulan gecikmieler  büyük huzursuzluklara yol açmaktadır.  
Maksatlı kışkırtmaların ve yıkıcı faaliyetlerin  tesirsiz kalması için de, zirai ürünleri 
değerlendirecek  ve köylüyü geçim sıkıntısından  kurtaracak ciddî tedbirlerin süratle 
alınmasıBu hayati konuda MiHlet Meclisinde genel  görüşme açılmasını arz ve teklif 
ederiz.110

109 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 126 (13 Temmuz 1970), 
s. 349-350.
110 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 126 (13 Temmuz 1970), 
s. 348.
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CELAL KARGILI (İÇEL) : Mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin 
ve köylülerin kurulacak köy merkezlerinde yerleştirilmesi hakkında gereken 
incelemeleri yapmak maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi 

24 Temmuz 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı’nın, mahrumiyet  bölgelerinde bulunan köylerin ve köylülerin  
kurulacak köy merkezlerinde» yerleştirilmesi  hakkında gereken incelemeleri yapmak 
maksadiyle  Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir  genel görüşme açılmasına 
dair önergesi

 Millet Meclisi’nin 24 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 133 ncü birleşiminde 
ele alındı:

Bugün Türkiye’de 40 binin üzerinde köy tipi yerleşme yerleri mevcuttur. Bu 
yerleşme yerlerinin çoğunluğu, Anadolu tâbiri ile “kuş uçmaz, kervan geçmez” 
şeklindeki değerlendinlen, her türlü geçim, ulaşım, uygarlık, ekonomik ve sosyal 
hizmetten yoksun yerlerdir. Böylesine yerlere ise, çoğu yerde en küçük bir hizmeti 
dahi götürebilmek imkânsızdır. Ülkemizde  halen bu tip yerleşme bakımından 
yerleşmeye her yönü ile katiyen müsait olmıyan binlerce, onbinlerce köy, mahiyeti 
arz eden mahrumiyet bölgelerinde milyonlarca insan, katlanılmıyacak yoksulluklar 
ve zor koşullar içerisinde yaşamaktadırlar. Yol, su, ışık, okul gibi en tabiî medeni 
ihtiyaçların bile belkide ebediyen ulaştırılamıyacağı bu yerleşme bölgelerinde 
yaşamak mecburiyetinde olan insanların, sanayi ve kalkınmaya müsaidolan, 
sosyal ve kültürel hizmetlerin ulaşa/ bileceği merkezi yerlerde yerleştirilmelerinde 
ve birleştirilmelerinde Türk halkının ve Türk ekonomisinin büyük menfaatleri 
olacaktır. Bu nedenle, bu konudaki görüş ve tedbirlerin ortaya çıkması bakımından 
Mecliste bir genel görüşme açılmasında büyük yararlar olduğu inancındayım. Bu 
sebepten, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince, mahrumiyet bölgelerinde bulunan 
köylerimizin ve köylülerimizin kurulacak “köy merkezlerinde” birleştirilmesi 
ve yerleştirilmesi hakkında bir genel görüşme açılmasını saygılarımla  arz ve 
talebederim.111

111 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 133 (24 Temmuz 1970), 
s. 633-634.
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CELAL KARGILI (İÇEL) : Genel sağlık sigortasının memleketimizde 
tatbik edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, genel sağlık sigortasının memleketimizde 
tatbik  edilebilmesini sağlamak amaciyla Anayasanın 88  nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına  dair önergesi, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 9 
Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu. Genel 
Sağlık Sigortasınınmemleketimizde  de tatbik edilebilmesi amacıyla bulunacak 
tedbir  ve çarelerin tesbit edilmesi için Anayasanın  88 nci maddesi gereğince, bu 
konuda bir genel  görüşme açılmasını teklif ederim.112

CELAL KARGILI (İÇEL): Türkiye’de ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi 

Celal Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Türkiye’de 
ilaç sanayii ve sağlık sorunları hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasa’nın 88 
nci maddesine göre bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
3 Aralık 1971 tarihinde toplanan 10 ncu birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu.113  

CELAL KARGILI (İÇEL) : Milli Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın,  Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların 
ve sorunlarımızın  neler olduğu hakkında bilgi edinmek  üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca  bir genel görüşme açılmasına dair önergesi,Millet Meclisi 
Başkanlığı tarafından 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde ele alındı: 
Millî eğitim sistemimiz ve millî eğitim sorunlarımız  hakkında bir genel görüşme 
açılmasını saygı ile arz ve teklif ederim.114

CELAL KARGILI (İÇEL) : Tarım İş Kanununun bir an evvel çıkmasını 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım  İş Kanununun biran evvel çıkmasını 
sağlamak  amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca  bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 
ncu birleşiminde görüşüldü: Tarım İş Kanununun biran evvel çıkarılması  amacıyla 
bulunacak tedbir ve çareleri tesbit  etmek için Anayasanın 88 nci madesi gereğince  
bir genel görüşme açılmasını teklif ederim.115

112  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 190.
113  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 190.
114 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 189-190.
115 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 190.
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CELAL KARGILI (İÇEL) : Toprak reformunun bir an evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini  
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 9 Aralık 1970 
tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu: Toprak reformunun 
biran önce gerçekleşmesini  sağlamak amacıyla bulunacak tedbir ve  çarelerin tesbit 
edilmesi için Anayasanın 88 ncimaddesi gereğince bu konuda bir genel görüşme  
açılmasını teklif ederim.116

CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan 
olumsuz etkileri ve tarihi eser kaçakçılığını önlemek, turizm kredilerinin 
dağılmasındaki aksaklıkların neler olduğunu tespit etmek maksadı ile 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

21 Eylül 1970 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan İçel Milletvekili Celâl 
Karganın,  Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olumsuz  etkileri ve tarihî 
eser kaçakçılığını önlemek,  turizm kredilerinin dağılmasındaki aksaklıkların  
neler olduğunu tesbit etmek maksadiyle  Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel  görüşme açılmasına dair önergesi, MilletMeclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde 
toplanan 19 ncu birleşiminde okundu: 

Türkiye dünyanın en turistik ülkelerinden  biri olabilecek hertürlü turistik değer 
ve hazinelere  sahip iken, bugün turistlerin dünyada en  az uğradığı ülkelerden biri 
durumundadır.  Tarihî eserleri, iklimi, kıyıları ve tabiat güzellikleri  Türkiye’den hiç 
bir zaman güzel ve  zengin olmıyan birçok ülkeler ödeme dengesi  açıklarını turizm 
gelirlerinden ederlerken bizim  yıllık turizm gelirimiz bunların yanında gülünç  
denecek kadar küçük kalmaktadır.  Örneğin, İtalya’yı yılda 20 milyon, İspanya’yı  
13 milyon, Fransa İsviçre ve Avusturya’yı  yılda ortalama 6 şar milyon turist ziyaret 
ederken  Türkiye’yi yılda bir milyon dahi turist  ziyaret etmemektedir.  Yine, İtalya 
ve İsapanya’nın yıllık turizm  geliri bir milyar dolara yaklaşırken, bizim yıllıkturizm 
gelirimiz sadece yılda 25 - 30 milyon  dolar civarında olmakta, bu gelir ise yıllık 
turizm  giderimizle dahi boy ölçüşememektedir.  Bugün, Türkiye turizmin içerden ve 
dışardan  yapılan baltalamalarla büyük bir çıkmazın içerisine  atılmış bulunmaktadır.  
Bugüne kadar ise, bu büyük millî gelir kaynağımızın  içerisinde bulunduğu korkunç 
çıkmazdan  kurtarılması için hemen hiç kimse, hiç  bir ciddî gayret ve çalışma içerisine 
girmemekte  ve bu konu üzerine hiç bir zaman gereken  ciddiyetle eğilmemektedir.  
Türkiye’den yapılan tarihî eser kaçakçılığı  nerede ise bu konuda dünya piyasalarının 
ihtiyacını  karşılayacak büyüklükte gizli ve açık  olarak yapılmaya devam etmektedir.  
Turistik kıyılarımızın ve sahalarımız yerli ve  yabancı sömürü çevrelerine peşkeş 
çekilmektedir.  Birçok yabancı ülkelerin Türk turizmini  baltalamak için giriştikleri 
entrikalara ait hemen  her zaman iç ve dış basında büyük haberlere  raslanmaktadır.  

116 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 190-191.
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Turizm kredilerinin tam bir vurgunculuk  zihniyeti içerisinde dağıtıldığına dair ve 
bu kredilerin  dağıtılmasında büyük suistimal olaylarının  döndürüldüğüne ait kamu 
oyunda kesin  bir kanaat yer almış bulunmaktadır.  İşte yukardanberi saydığımız 
nedenlerle  Türkiye turizmi hakkında, açılacak bir genel  görüşme Türk turizminin 
.gelişmesi ve bugünkü  içerisinde bulunduğu çıkmazdan kurtarılması  yönünden 
yararlar sağlıyacaktır. Bu nedenle  Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Türkiye  
turizmi hakkında bir genel görüşme açılmasını  saygılarımla öneririm.117

CELAL KARGILI (İÇEL) : Üniversite reformunun biran evvel 
gerçekleşmesi ve alınacak tedbir ve çabaların neler olduğu konusunda bilgi 
edinmek maksadı ile Anayasanın 98. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın üniversite  reformunun biran evvel 
gerçekleşmesi ve  alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu konusunda  bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına  dair 
önergesi, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 
ncu birleşimde ele alındı: 

Üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi  için tedbir ve çarelerin 
meydana çıkarılması  bakımından Anayasanın 88 nci maddesi  gereğince bir genel 
görüşme açılmasını öneririm.118

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik edilmesinin nedenleri konusunda 
bilgi edinmek maksadı ile Anayasamın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi 

4 Eylül 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal,H. Turgut Boztepe  (Sakarya) ve Mehmet Ergül  (Bilecik) tarafından 
verilen, tonaj uygulamasının tatbik  edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi 
edinmek  maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi, Başkanlık Divanı tarafından 9 Aralık 1970 tarihinde 
toplanan 19 ncu birleşimde okundu: 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, bugün  Türkiye’de ağır vasıtaların yüzde 
altmışı istiap  haddinin üstünde yük taşımaktadır.  Bu yüzden yılda 300 milyon lira 
bakım  masrafı, aşınmalardan ötürü 350 milyon lira  yatırım kaybı ve 150 milyon 
lira da munzam  işletme masrafları doğmaktadır.  Ayrıca, kamyon ve diğer ağır nakil 
vasıtalarının  istiap haddinden fazla yük yüklemelerinin,  karayollarımızı süresinden 
önce  tahrip ile, getirdiği zararın tutarı araştırmalara  göre yılda 300 milyon lirayı 
bulmaktadır. Diğer yönden ağır vasıtaların, kamyonların  fazla yük yüklemeleri, bu 
yüzden meydana gelen,  aracı, kontrolsüzlük, teknik arızalar da  mal ve can olarak 
ülkemize büyük kayıplar  yüklemektedir.  Gerçekte, kamyoncu ve nakliyeci esnafını 
büyük  maddi ve mânevi zararlar pahasına istiap  haddinin dışında çalışmaya 

117 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 189.
118 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 192.
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zorlıyan bugünkü bozuk düzendir. Bu bozuk düzen yüzünden  kamyoncuların alın 
teri kapitalistlerin,  büyük aracıların cebine akmaktadır. Bu korkunç  sömürüde 
kamyoncuların iki yakası hiçbir  zaman bir araya gelmemiştir. Kamyoncular  
boğaz tokluğuna çalışmaktadır, yıpranmaktadır,  çile çekmektedir.  Kamyoncular 
şimdiyedek hep büyük kapital  sahiplerine ve montajcılara kul olmuşlardır.  Günün 
bâzan 24 saatini çalışarak geçirdikleri  halde büyük aracıların, büyük nakliyecilerin  
ve kamyoncuların tutsaklığından kurtulamamışlardır.  Son yıllarda bu sömürü 
karşısında kamyoncular  örgütlenme gereğini duymuştur. Türkiye’nin  187 il ve 
ilçesinde taşıyıcılar kooperatiflerini kurmuşlardır. Bu gelişme kamyoncuların  
birleşmesini sağlamış, kamyoncu esnafını  haklarının bilincine ulaştırmıştır.  Ancak, 
kamyoncular ve kooperatifleri önce,  istiap haddinin üstünde yük taşınmasının  
önlenmesini istemişlerdir. Gerçekten kakamın  gereği olan bu tonaj uygulaması isteği  
Hükümet tarafından da uygun görülmüştür.  Hükümet ilk önce 1 Ağustos 1970 tarihi 
ile 17  Ağustos 1970 tarihi arasında tonaj için bir  deneme uygulaması yapmıştır. 
Olumlu sonuç  veren bu uygulamadan sonra 17 Ağustos 1970  sabahından itibaren 
sürekli olarak istiap haddinden fazla yük taşımama uygulamasına geçilmiştir.  17 
Ağustos 1970 sabahı bütün kamyoncuların  sevinç ve heyecanla karşılayıp bütün 
güçleri  ile uygulamaya başladıkları bu karar, aynı.  günün akşam radyo haberlerinde, 
saat 19,00 da  Hükümet beyanı olarak uygulamadan kaldırıldı.  1 Mart 1971 tarihine 
ertelendiği bildirildi.  Böylece tonaj uygulaması bir gün içinde  hem başlatılıp hem 
de kaldırılmış oldu.  Değişen bu karar karşısında kamyoncular  şaşkına uğradılar.  
Süregelen dengesizlik, çıkar baskıları, haksız  rekabet tahrikleri, bozuk düzenin 
sömürü  çevreleri bu sorunda da etkilerini elbette göstermişlerdir.  Tartı istasyonları 
kurulmuş, deneme yapılmış,  olumlu sonuçlar vermiş, milyonlarca liralık  kayıp 
dikkate alınmış, kamyoncular ve kooperatifleri  canla başla bu uygulamaya katılmış  
fakat neden bir gün içinde bu uygulama  durdurulmuştur.  Ciddî, gerçekleri gören, 
kamyoncunun derdini  ve çilesini bilen, millî ekonominin gereklerini  anlıyan bir 
Hükümet tonaj uygulamasını ertelemezdi.  Hükümet bu erteleme karan ile kapitalist  
çevrelerin, montajcıların, büyük aracıların,  kamyoncuların çıkarına hizmet etmiştir.  
Hükümet bu erteleme kararı ile kamyoncu  esnafına ağır bir darbe vurmuştur.
Hükümet bu erteleme kararı ile hem millî  ekonomi, yönünden ve hem de kamyoncu 
esnafı  yönünden çekilen ağır maddi ve mânevi  zararların önlenmesini istememiştir.  
Neden tonaj uygulamanma başlanıldı ve neden durduruldu? Ertelenmenin altında 
neler  var? Etkiler nedir? İstiap haddi uygulanmazsa  kimler çıkar sağlar?  Bütün 
bu gerçeklerin ortaya çıkması için  Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel  
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.119

119 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 191-192.
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KAMRAN EVLİYAOĞLU (SAMSUN) : Son öğrenci olayları karşısında 
hükümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirlere ışık tutmak maksadı ile 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

8 Aralık 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Samsun Milletvekili 
Kâmran Evliyaoğlu’nun,  son öğrenci olayları karşısında Hükümetin  alacağı ve 
almayı düşündüğü tedbirlere  ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi  
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair  önergesi, Meclis Başkanı tarafından 24 
Aralık 1970 tarihinde toplanan 26 ncı birleşimde Genel Kurul’a sunuldu: 

Memleketimiz son yıllarda anarşik ve başıbozuk  bir düzenin içinde çalkanır hale 
gelmiş  bulunmaktadır. Bir yanda üniversite reformu  bahane edilerek sürdürülen 
boykotlar, işgaller  devam ederken, öte yanda bu ortamı kendi gayeleri  için müsait 
bulunan ve hattâ kendi düşüncelerinin  tatbiki için boykot ve işgalleri teşvik  ve tahrik 
eden, aldıkları talimat yerleri  meçhul sağ - sol çatılmalarımın öncüleri bir grup  genç, 
âdeta kardeş kanı akıtmaktan mutluluk  duyarcasma Türk Milletinin bağrında her geçen  
gün tedavisi imkânsızlaşan bir kanser gibi  yerleşmektedir.  Hükümetin acz içinde ve 
âdeta seyirci kaldığı  ve hattâ ömceleri teşvikçi göründüğü bu  çatışmalar öylesine 
şaşkın bir ortam bulmuştur  ki, taraflardan bir kısmı düşüncelerini daha da  açıkça 
söylomek ve eylemlerini daha kararlı bir  ifadeye bürümek cüretini gösterebilmişler 
ve “Biz toplumsal dinamitin fitiliyiz, toplumsal dinamit  patlayıncaya kadar bu fitil 
rolünü oynıyacağız” diyebilmişlerdir. Böylece, Hükümetin  oynadığı silâh, geri 
tepmiştir.  Türk millî bütünlüğünün ve sosyal yapısının  temel ilkelerini zedeliyen, 
demokratik düzeni  yıkmaya matuf birtakım oyunların sahneye  konduğu bu ortamda 
sürdüregelem tehlikeli davranışlar,  sosyo-ekonomik yapıdaki düzensizlikler ve her 
gün biraz daha kendisini ağırlığiyle  hissettiren vatandaş üzerindeki tahripkâr sonuçlar,  
maddi ve mânevi bunalımlar içimde çalkalanan  bir millet haline gelişimizi hazırlar 
olmuştur.  Olaylar bihassa son günlerde faküte  hudutlarından sokağa, anacaddelere 
ve ticarethanelere  sirayet ettirilmiş, benzin istasyonlarına  molotof kokteyli 
atılacak ve çok tehlikeli  patlamalara imkân verecek korkunç oyunlar  başlatılmıştır.  
Hükümetimiz bütün bu olaylar karşısında  âdeta bir vurdumduymazlık içerisinde 
perişan  ve şaşkın hale düşmüştür. Bugüne kadar öldürülen  gençlerim çoğunun 
katilleri aramızda kol  gezmektedir. Çocukları yüksek tahsilde okuyan  onbinlerce 
Türk ana ve babası kemdi nefislerine  ve memleket yararına huzursuz ve endişeli 
bir  hayatın içimdedirler. Resmî öğrenci yurtlarımda  okuyan talebeler bu yurtlarda 
barınamaz hale  gelmişlerdir. Oysa ki yeni kurulan Spor ve  Gençlik Bakanlığının 
sadece sporcu gençlerle  meşgul olmıyacağı açıktır. Bakanlık ismindeki  “Gençlik” 
düşüncesi üniversitelerimizde okuyan  gençlerimizin de bir ölçüde yanında olacak 
kuruluş düşüncesi içindedir. Hal böyle iken Sayın  Spor ve Gençlik Bakanı bayram 
gezisini yurt  dışında yapabilmektedir.  Bütün bu konulan görüşmek, tartışmak, esef  
ve üzüntü ile takip ettiğimiz kıyasıya vuruşmaların  nedenleri ve neticeleri üzerine 
eğitebilmek,  bunlara bir çözüm, getirmek ve dolayısiyle Hükümetinizin  alacağı 
veya almayı düşündüğü  tedbirlere ışık tutmak, bir kere daiha dikkatleri  onun 
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üzerinde toplıyarak rejimimizin kapılarını  zorlıyan tehlikelere elbirliğiyle çareler 
düşünmek  amacı içinde, Anayasamızın 88 nci maddesi  gereğince genel görüşme 
açılmasını arz ve teklif  ederim.120

VAHİT BOZATLI (SİVAS) : Bütün yurttaşlara ilköğretim sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tespit hususunda bilgi edinmek maksadı ile 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

Millet Meclisi Başkanlığına 21 Aralık 1970  tarihinde sunulan, Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı’nın; bütün  yurttaşlara ilköğretim sağlanması ve bu konuda  alınmış 
olan tedbirlerin tesbiti hususunda  bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci  
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına  dair önergesi Millet Meclisi’nin 
24 Aralık 1970 tarihinde toplanan 26 ncı birleşiminde okundu: 

Bütün yurttaşlar için ilköğrenimin sağlanması  Anayasanın 50 nci maddesine 
göre mecburi  olduğu halde bu mecburiyet bugüne kadar gerçekleşmemiş  ve bu 
hükme uyulmamıştır.  1961 de çıkarılmış olan 222 sayılı Kanunun  plânladığı bu 
işin 1970 de % 100 gerçekleşmesi  gerekirdi. 1970 yılının sonuna geldik ve halen  
Van ilinde, köylerin % 54,4 ünde okul yoktur.  Sivas ilinin 1 700 aded okula muhtaç 
yerleşme  ünitesinin % 54,7 sinde okul yoktur.  İcra, şimdi kendisini İkinci Beş Yıllık 
Plânla  kayıtlı saymakta ve bu plâna göre 1973 te okulsorununu % 100 halledeceğini 
Sayın Başbakanın  beyanlariyle açıklamaktadır. Bu iddia da gerçekleşmiyecektir 
çünkü; ikinci Beş Yıllık Plânın emrine rağmen ne 1969 da ve ne de 1970 de  plânın 
emrettiği miktarda ödenek ilkoğrenim  için ayrılmış değildir. Plâna aidolan 77 sayılı  
Kanunun 3 ncü maddesinin âmir hükmüne de  iki yıldır uyulmamıştır. Beş yıllık plân 
döneminin  geri kalan iki yılında da bunun telâfisi kabil  olmıyacaktır. Okul sorunu 
halen bu şekilde  olup ilköğrenimdeki öğretmen sorunu ise çok  daha kötüdür. Hiçbir 
köy ilkokul mezunu normal  kültürünü alamıyor. Ortaokullarda başarı  sağlıyamıyor. 
Bunun istisnası hemen hemen yok  gibidir. Bu halde okul olan köylerde de ilkoğrenim  
yaptırdığımızı iddia edecek durumda değiliz.  Bu konuda da âdeta kendi kendimizi 
aldatır  durumdayız. Bunun önde gelen sebeplerinden  birisi halen 32 358 köy 
okulunun 13 766 sının  bir öğretmenle, 10 631 köy okulunun da iki öğretmenle  idare 
edilmesidir. Bundan başka, öğretmenin  ve bu öğretmenleri yetiştiren kuruluşların  
pek çok sorunları vardır. Ayrıca, köy  okullarının ve bu okulların olduğu köylerin 
bu  okullarda öğrenim yapan öğrencilerin keza birçok  sorunları vardır. Bütün bu 
sorunları ve hal  çarelerini tesbit ile, Anayasanın 50 nci maddesini  lâfız ve ruhu 
ile uygulamak için yine bu yasanın  88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme  
açılmasını saygı ile arz ve teklif ederim.121

120 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 26 (24 Aralık 1970), 
s. 449-450.
121 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 26 (24 Aralık 1970), 
s. 448-449.
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İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK (MARAŞ) : Üç yıl içinde öldürülen üniversiteli 
gençler konusunda bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi gereğince 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

29 Aralık 1970 tarihinde Maraş bağımsız milletvekili İbrahim Öztürk tarafından 
Meclis Başkanlığına sunulan, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler konusunda  
bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın  88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına  dair önergesi, Millet Meclisi’nin 7 Ocak 1971 tarihinde toplanan 31 nci 
birleşiminde görüşüldü: 

1968 yılından bu yana meydana gelen olaylarda  ölen gençler şunlardır:

Üç yıl içinde öldürülen üniversiteli 16 genç  sağcı olsun, solcu olsun Türk 
çocuklarıdır. Birleştikleri  amaç ise Türk vatanının bağımsızlığı  ve nallanın 
mutluluğudur. Onları düşman  kamplara bölenler ise, oy avcılığından ve siyasal 
iktidardan başka bir şey düşünemiyen gözü  dönmüş partiler ve politikacılardır. 
Önceleri,  gençliğin âdet ve dinamizmini kendi çıkarları  yönüne çekmek istiyen 
ve o zaman “Gençlik,  ülke ve dünya sorunlariyle meşgul olmalıdır”  diyen partiler 
ve politikacılar, şimdi gençliğin  kendi ellerinden kaydığını anlayınca sorumluluğu  
omuzlarından atmak için bu defa da  “gençler önce okumalı” demektedirler.  
İnandıkları dâva uğruna ölmeyi ve öldürmeyi  dahi göze alan bu 16 şehidin ve 
bundan  sonrakilerin maddi ve mânevi vebali yalmz ve  yalnız siyasal partilere ve 
çıkarcı politikacılara  aidolacaktır.  Gençliğin hiçbir sorunu ile meşgul olmıyan,  
her yıl binlerce genç insanı okul dışı bırakan,  onları yalnızlığa ve boşluğa iten ve 
sonra da  ideolojik kamplara bölüp birbirine vurduranların,  şimdi de inisiyatifi 
kaybedince suçu gençlere  ve üniversite özgürlüğüne yükliyenlerin  kimler ve hangi 
siyasal örgütler olduğunu tarih  ve hukuk çoktan tescil etmiştir.  Bugüne kadar 
hangi Başbakan, M. Eğitim,  İçişleri ve Gençlik bakanları ve üniversite organları  
bir araya gelip de gençlik temsilcileriyle  görüştüler ve onların ne istediklerini 
sordular?  Bilimsel yöntemlerle sebep ve tedbir  araştırdılar, gençliğin birleştikleri 
ortak amaçları  tesbit ettiler? Evet İçişleri Bakanlığında  toplandılar ve sadece 
polis tedbirleri aldılar.  Hattâ gizli toplantılarda «birbirine boğdurma»  usullerini 
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görüştüler ve zabıtayı tek yönlü kullandılar.  Oysa, bunlar tedbir değildi. Türk 
gençliği  dünyanın en geri kalmış ülkelerinden birisine  mensubolmanm ezginliği ve 
bezginliği içindedir.  Ulusal gelir dağılımında dünyada 78 nci ülke  olan Türkiye’yi 
geri kalmışlıktan kurtarmak  ve Atatürk’ün direktifi gereğince onu “Çağdaş  uygarlık 
düzeyine çıkarmak” emperyalist ve  feodal kalıntılardan Türkiye’yi temizliyerek  tam 
bağımsız bir ülke haline getirmek, Türk  gençliğinin kutsal ve ulusal bir yeminidir. 
Onu  bu yemininden ötürü komünistlikle veya şeriatçilikle  suçlamak dâvaya çözüm 
yolu getirmez.  Bugünkü iktidar ve tüm siyasal partiler,  Türkiye’nin bağımsızlığını 
ve medeniyetçi niteliğini  savunan ve halkın alınterini egemen sınıflara  karşı 
koruyan Atatürk’çü gençliği iyi tanımaya  ve anlamaya çalışmalıdırlar. Öldürülen 
ve yaralanan gençlerin failleri bulunmuş  mudur? Bulunduysa kimlerdir ve adalete  
verilmişler midir? Bulunmadıysa, bunca  resmî örgüte ve binlerce polise rağmen 
sebebi  nedir? Bir suiistimal iddiası üzerine bu Meclis  17 saat sürekli çalışabilirken, 
16 vatan evlâdının  sorumlularını Meclis neden araştırmaz, neden  Hükümeti sigaya 
çekmez?!  Gençliği kendi kaderine terk etmek ve hattâ  halk kütlelerinin husumetine 
mâruz tutmak politikasının  bir gün bizzat bu politikayı izliyenlere  dönüşeceğini 
bilmek gerekir.  Üniversite sınırlarını da aşan ve tüm memlekete  dağılmak istidadını 
gösteren ve bugüne  kadar 16 gencin ölümüne varan gençlik sorununun  öncelik ve 
acelelikle ele alınarak Anayasanın  88 nci maddesi gereğince bu konuda bir  genel 
görüşme açılmasına karar verilmesini  saygılarımla arz ederim.122

VAHİT BOZATLI (SİVAS) : Asayişsizlik konusunda icranın ihmalleri, 
noksanları ve sorumluluğu konularını tespit etmek maksadı ile Anayasanın 88. 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın  asayişsizlik konusunda icranın ihmalleri, 
noksanları  ve sorumluluğu konularını tesbit etmek  maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince  bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
7 Ocak 1971 tarihinde toplanan 31 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

Devlet işleri düzgün gitmiyor. Her geçen  gün biraz daha hukukun hâkimiyetini, 
Devlet  otoritesini zayıflatan, olaylarını, yürürlüktekikanunların yasakladığı, suç 
saydığı fiillerin  artması her yurttaşı derin bir şekilde kaygılandırmaktadır.  Daha 
birkaç gün önce, Sayın Başbakanım  şikâyet ettiği kırtasiyecilik, bugün git, yarın  
gel diyerek vazifesini savsıyanlar, yatırımları  aksatan ve hattâ tamamen durduran, 
Devleti  milyonlarca lira borç altına sokan devalüasyona,  bütçe açığına sebebolan 
ve miktarı her yıl  birkaç milyar lirayı aşan, Parlâmento ve Hükümet  de dâhil, her 
üyenin pek çok şikâyetini  mucibolan vergi ziyaı, diğer bir yönüyle vergi  kaçakçılığı 
yapanlar, suç sayılan fiilleri resmiyete  intikal ettirmiyenler, resmiyete intikal  
ettirenlerin de delillerini yeterince bulaımıyarak  suçu işliyenin cezasız kalmasıma 
sebebolanlar,  vergi tahsil eder gibi halktan rüşvet  tahsil edenler, Devlet kapısında 
nüfuz ve iltimas  tesiriyle iş görenler ve gördürenler, çok  defa şahsi çıkan için dayak 
atanlar, işkence ve  nüfuz suiistimali yapağılar, Devletin en yüksek  kademesinden, 
en aşağı kademesine kadar gün  geçtikçe büyük ölçüde artmış bulunmaktadır.  

122 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 594-595.
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Hepimizin şikâyetçi olduğu asayişsizlik, gencinden  yaşlısına her yurttaşı huzursuz 
hale gctiırimiş,  can ve mal kaygısı içine sokmuştur. Korkusuz  yaşamak hürriyetinin 
tamamından yoksun  hale gelmiş durumdayız.  İşlenen suçların onda birinden daha 
azı cezasını  gördüğü halde, ceza evleri normal kapasitenin  on misline yakın adedde 
hükümlü ve  tutuklu ile dolmuş bulunmaktadır. Bu yurttaşlara  ceza evlerimde 
insanlık dışı hayat sürme  şartlarını yüklemiş bulunmaktayız.  Devlet hayatının 
içinde bulunduğu bu çıkmazlardan  kurtarılması zamanının geldiğine ve  hattâ 
geçtiğine inanmaktayım.  Bu işlerden birinci derecede sorumlu Sayın  Başbakan 
ile mani ve adlî zabıtanın başı olan  İçişleri Bakanı ise bir görev ve yetki karmaşası  
içine düşmüş bulunmaktadırlar. Hükümetin,  yargı gücü ile ilgili olmıyan bâzı görev 
ve yetkileri  hâkimlerden beklediklerini ve bu görevlerin  iyi yapılmamış olmasından 
yargı gücünü  sorumlu tuttuklarını, Meclis içinde ve dışında  beyan etmiş olmaları 
bu karmaşanın açık örneğini  teşkil etmektedir.  Bu nedenlerle, icranın ihmallerini, 
noksanlarını  ve sorumlu olduğu konuları tesbit için Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir genel görüşme  açılmasını arz ve teklif ederim.123

VEFA TANIR (KONYA) : Son zamanlarda meydana gelen hukuk dışı 
davranışları önlemek çarelerini belirtmek, millet ve Devletin huzurunu 
sağlayacak gerekli tedbirleri tespit etmek maksadı ile birer genel görüşme 
açıklamasına dair önergesi

G.P. Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın,  18 Mart 1970 tarihli 
ve 8/10 esas numaralı Genel  görüşme önergesinin öncelikle görüşülmesine  dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşiminde 
Meclis Başkanlığı tarafından okutuldu: “Yıkıcı faaliyetler, silâhlı çatışmalar ve  
anarşi yaratan olaylarla ilgili 18 Mart 1970 tarihli  genel görüşme önergemizin başka 
konulara  takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve  teklif ederim.”

Önergesini izah etmek üzere  Vefa Tanır (Konya) söz aldı: “... bu genel görüşme 
teklifimi  1970 senesinin Mart ayında yapmıştım. O zaman  gündemin 21 nci sırasını 
işgal ediyordu.  Bu genel görüşme önergem 1970 senesinin Nisan  ayında da 21 nci 
sırada idi, Mayısında da  21 nci sırada idi, Haziranında da 21 nci sırada  idi, 1971 
senesinin Ocak ayında da 21 nci  sırada.  Muhterem arkadaşlarım, ben bu önergemi  
verdiğim zaman, geçen sene Mart ayında rektörün  evi dinamitlenmemişti. Onun için 
21 nci  sırada beklemesine tahammülüm vardı. Resmî  binaların duvarları anarşist 
hareketleri gösteren  yazı tahtaları haline gelmemişti ve bu kadar  genç ölmemiş, bu 
kadar genç, kardeş kanına  girmemişti. Devletin Reisi yılbaşı mesajında  “mutluluklar 
dileği” yerine “karanlık  ufuklar” göstermemişti. Bu, “talebe hareketleri,  anarşik 
hareketler incelensin” dediğim genel  görüşmemde sadece sokaktaki anarşist, 
komünist  hareketler değil, onun yanında “cami  avlularında siyasi nutuk veren 
liderlerin de  görüşülmesini” istemiştim, her gün basılan  “Nur” okullarının da 
görüşülmesini istemiştim.  Aziz arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, geçen  senenin 
Martından beri Türkiye durmadan karışmış  ve kanlı olaylar birbirini şiddetle 
takibetmiştir.  Bugün aleyhte görüşmek istiyen arkadaşlarımın  ve grup idarecilerinin 

123 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 592-593.
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bir noktada hakları  vardır. Gündemin 21 nci maddesinde, o  günden beri büyük 
ehemmiyet kazanmış bir konu,  belki sözcüsü ve partilerin hazırlıkları olmadan  
tarafımdan talebedilmis olabilir. 

Sayın  Başkanım müsaade ederse, önergemi şu şekilde  takdim etmek istiyorum: 
Haftaya bugün  görüşülmek üzere arkadaşlarımın oy vermesini  talebedeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, konunun ehemmiyetine  bakarak meseleyi mütalâa etmenizi 
arz  ve teklif ediyorum.

Aleyhte Sayın Yaşar (Samsun) söz aldı: Vefa  Tanır, gündemin 21 nci sırasında 
yer alan  önergesinin ilk sırada görüşülmesi için şimdi  bir önerge verdi. Kendi 
haksızlığını o kadar bariz  bir şekilde gördü ki, “Aman ben hata işledim, gelecek 
hafta bunu görüşelim” diye de  önergesini değiştirtmek zorunda kaldı... Sizin  
önerge, bugün görüşülmesi için verdiğiniz  dilekçe tahmin ederim onbeş gün 
evvelden verilmiştir.  Gensoru müessesesi niçin icadedildi?  Parlâmentoda çalışmayı 
önlüyor dedirttirmemek  için gensoru vermiyorsunuz ama, bu alaturka  kurnazlık, 
ondan sonra da genel görüşmede birinci  sırayı alsın istiyorsunuz. Madem bu kadar  
kuvvetli, madem bu kadar âcil, madem bu  kadar derhal görüşülmesini istiyorsunuz, 
buyurun  gensoru veriniz, gelsin. Gensoru verdiğiniz  zaman gelecek Çarşambaya 
bile kalmıyacak.  Okunacak, kırksekiz saat sonra görüşülecek... Konya Milletvekili  
Tanır’ın önergesi bakınız ne diyor:  Hukuk dışı davranışların önleme çarelerini 
belirtmek,  milletin ve Devletin huzurunu sağlıyacak  tedbirleri tesbit etmek.  Geçen 
sene Mart ayında vermiş, bu sene yine  aynı durum var. Sayın arkadaşım hiç şüphe  
etmesinler, bu iktidar var oldukça, aynı haksızlıklar,  aynı hukuksuzluklar yarın da 
olacak,  öbür gün de olacak...  Vefa  Tanır’ın talebi, hiçbir şekilde haklı değildir.  
Takdirlerinize arz ederim.”

Orhan Dengiz, A.P. grubu adına ve önergenin lehinde söz aldı: “Sayın Tanır haklı 
bir istekte bulunmuştur.  Bunu yadırgamak mümkün değildir, doğru  da değildir. 
Burada meseleyi başka mecralara  sürükleyip konuşmayı bendeniz zait addederim.  
Bu bakımdan, grupum meselenin konuşulmaya  başlanılmasında fayda mülâhaza 
etmektedir.  Bütün arkadaşlarımın da bugünkü atmosfer  içerisinde ve bundan sonra 
yapacağımız  çalışmalara ışık tutması bakımından bu konuşmaların  yapılmasında 
fayda olduğu kanaatinde  ısrar ediyorum. Çok rica ediyorum,  bugün gündeme 
ahnması uygun olur.”

C.H.P. grubu adına Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) şu görüşleri dile getirdi: 
“Konya Milletvekili sayın arkadaşımız Vefa  Tanır’m, gündemin 21 nci sırasında 
bulunanönergesinin, günün koşulları içerisinde yakın  mazide ve halen devam eden 
atmosfer içerisinde  ağırlığını kahul etmemek mümkün değil.  Bunu, C. H. P. Grupu 
olarak kabul ediyoruz  ve bu gençlikolaylarının üzerinde, hukuk dışı  davranışları 
üzerinde öteden beri hassasiyetle  duruyoruz. Ancak, önergenin mâhiyeti; hâdisenin  
biran evvel görüşmesini icabettirmek,  ettirir tarzındaki eshabı muciheye aykırı 
düşüyor.  Değerli arkadaşlarım; Sayın Tanır, verdiği  önergesiyle, 21 noi sıradaki 
konunun, önergesinin  daha evvel verilmiş ve sırasını almış önergelere  takdimen 
görüşülmesini ister, bugün görüşülmesini  ister.  Gündemi tetkik ettiğimiz zaman 
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görürüz ki,  ilk sırayı işgal eden önerge, Samsun Milletvekili  Sayın Yaşar Akal 
arkadaşımızın, “Piyasadaki  fiyat artışlarını önlemek ve hayat  pahalılığına 
bir çare bulmak maksadiyle Anayasanın  88 nci maddesi uyarınca bir Meclis  
Araştırması yapılmasını” istiyen önergesidir.  Şimdi; gençlik olaylarının, hukuk dışı 
davranışlarının  önemi kadar bu olayın, şu araştırma  önergesinin önemi yok mudur? 
35 milyon,  36 milyon Türk Milletinin, Türk Köylüsünün,  Türk Esnafının, Türk 
işçisinin hayat pahalılığının  ezici şartları içerisinde, mahvedici, ateşten  gömlek 
gibi çöken şartları içerisindeki durumunu  daha mı az önemli buluyorsunuz?  … Biz, 
diğer gençlik olaylarının önemini de  takdir ediyoruz. Fakat diyoruz ki, gündemin  1 
nci sırasını almış olan ve haklı olarak sırasında  görüşülmesini istiyen arkadaşımızın 
önergesi  ve diğer önergelerin geriye atılmak suretiyle  bir önergenin çoğunluk 
oylariyle öne alınmasını  sağladığımız zaman bu bir usul, bir emsal  olarak... 
(A. P. sıralarından «Meclistir» sesleri)  Arkadaşlar, Meclistir diyorsunuz, Meclis,  her 
şeyden evvel kendisinin kabul ettliği içtüzüğe,  önergelere ve kendisinin çıkarmış 
olduğu  kanunlara riayet etmek mecburiyetindedir. Arkadaşlarım önerge veriyorlar, 
verilmiş olan  önergeler var, sırasını almış, o da beklemiş bir  sene…

Değerli arkadaşlarım; bugüne kadar her  meselede bir anlaşma içerisinde 
şu Meclisin çalışmasını  sağlamaya çalışıyoruz ve istiyoruz ki,  Türk Milletinin 
dertlerine Meclis çare bulsun. Parlâmento dışı muhalefetin, Meclisin itibarını  yok 
etmek için elinden geleni yaptığı bir  sırada, bir kısım arkadaşlarımız da, teessüs  
etmiş usulleri ayaklar altına almak, yok etmek  suretiyle bunlara yardımcı olmak 
gayreti içerisinde  bulunmaktadırlar.  Yarın, daha az önemi haiz, hattâ bir çoğunuzun  
kanaatimce hiç önemli görmiyecelkleri  bir önergenin takdimen diğer önergelere 
sırasını  değiştirmek suretiyle, takdimen görüşülmesini,  bir başkaarkadaşımızın 
istemiyeceğini nasıl  temin edersiniz? Böyle bir ahvâlde çoğunluk  grupundan gelen 
böyle bir teklifin her zaman  için kabul edileceği muhakkak değil midir?  Bu şartlar 
altında muhalefet kanatlarından  verilmiş olan önergelerin, görüşülmesi istenmiyen  
önergelerin daimi surette…

Muhalefet kanadından  gelmiş ve fakat iktiidar çoğunluğunun, çoğunluk  
kanadının görüşülmesini istemediği bir  önergenin, o usul ittihaz edilirse, her zaman  
için geriye atılması mümkün müdür, değil midir?  Elbette ki, mümkündür. Böyle 
bir usulü  ittihaz etmek suretiyle, nasıl olur da Meclisin  murakabe sistemine engel 
olur veyahut bir milletvekilinin,  muhalefet kanadından da olsa, bir  milletvekilinin 
murakabe imkânlarını nasılolur,Anayasanın teminatı altındaki, içtüzüğün teminatı  
altındaki murakabe imkânlarını nasıl  olur da kısıtlarsınız? Buna hakkınız yoktur  
arkadaşlar, bu doğru değildir. Sayın Vefa Tanır  arkadaşım, kendisine ait bir önerge 
olduğu  için, böyle bir önerge vermek suretiyle öne  alınmasını istemiştir. Fakat öyle 
zannediyorum  ki, bu önergenin kabulü ile teessüs edecek bir  nizam, bir usul, yarın 
kendisinin çok daha  önemli diğer önergelerinin görüşülmesine imkân  vermemek 
için Adalet Partisi kanadı tarafımdan  istismar edilecektir.  Bu bakımdan, bu ciheti 
düşünmeden eğer  bu önergeyi vermişse Sayın Tanır arkadaşım,  önergesini geri 
alması iktiza eder, aksi takdirde  bu önergesiyle muhalefete büyük bir  kötülük 
yapacaktır. Saygılar sunarım.”
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Bu sırada Meclis Başkanlığına Nâdir Yavuzkan  (Burdur) tarafından sunulan,  
21 nci sıradaki önergenin, gelecek hafta ilk  sırada görüşülmesi hususunu talep 
eden önerge okundu. Önerge üzerinde söz alan Kemal Demir(Bolu), “…Bu çatının 
altında çeşitli meseleleri, en zor  meseleleri en ağır şartlar içerisinde halletmek  
zorundayız. Perşembe günlerini denetleme için  ayırdığımız bir zamanda, çok önemli 
bir meseleyi,  daha 21 nci sırada bulunan bir meseleyi,  yani kendisinden önce 21 
tane meselenin görüşülmesinden  sonra görüşülecek 20 meselenin görüşülmesinden  
sonra görüşülmesi gereken bir  meseleyi bir önerge ile, o önerge adına konuşacak  
olan arkadaşımızın dahi bugün görüşüleceğinden  haberi olmadan görüştürmek 
istiyorsunuz.  Neyi sağlamak istiyorsunuz bununla? Gerçekten  meselenin 
burada görüşülüp derinliğine  eleştirilmesini mi istiyorsunuz, yoksa hazırlıksız,  
onun görüşüleceğini bilmeden ona hazırlanan,  o önerge üzerinde hazırlanmış 
olan  arkadaşlarımızın burada bulunmadığı, bulunmaması  imkânı olan bir anda 
görüşülmesi için istical  mi gösteriyorsunuz, bunu ayırmak zordur.  

Gerçekten  siz bu önergenin görüşülmesini istiyorsanız;  gerçekten gençlik 
olaylarının burada enine boyuna  eleştirilmesini istiyorsanız biz hazırız buna.  
Bu önergelerin çoğu bizim tarafımızdan verilmiştir,  çoğu muhalefet kanadından 
verilmiştir.  Muhalefet kanadından verilmiş olması demek,  muhalefet kanadının, 
bu önergelerle belirtilen  konuların burada derinliğine, genişliğine  konuşulmasını 
istemesi demektir…

Meclis Riyaseti bir gündem hazırlar, bu  gündem her birleşimde değişir, 
Perşembe günü  için denetlemeye ayrılmış birgün olduğundan  ötürü ayrı bir gündem 
vardır, sabahleyin Meclise  devam eden arkadaşlarımın yaptığı gibi,  biz de o günkü 
gündemi alır okuruz, 1 nci sırada, 2 nci sırada, 3 ncü sırada ne vardır bakarız,  1 nci, 2 
noi sıradakiler bitebilir, acaba  3 ncüye sıra gelir mi düşünürüz, ona göre hazırlanırız.  
21 nci sırada bulunan bir önemli konuyu,  eğer Meclis, bir önerge ile hemen o gün  
görüşülmek üzene gündeme almak istiyorsa,  beni bağışlayınız, bunda o meseleyi 
biran önce  görüşme arzusundan öteye, acaba bu önergeyi  verenler veya bu önergeyi 
savunanlar hazırlıksız  olarak nasıl yakalanabilirler diye bir düşüncenin  yattığını, 
müsaade buyurunuz, kabul  etmek zorundayım. Hele bu ısrarınız karşısında  kabul 
etmek zorundayım.  Beni tanıyan arkadaşlarım, eğer ben bunu  kabul ediyorsam, 
gerçekten bunun bir belirtisinin  ortada olduğunu hissetmeleri, anlamaları  gerekir.  
Önerge sahibi diyor ki; “önümüzdeki hafta  görüşülsün, 21 nci sırada buna kolayca 
zaman  gelmez, sıra gelmez, çok uzun süre sonra bunun  görüşülmesi mümkün 
olabilir. Bir dahaki hafta  görüşülmek üzere almışım” İktidar kanadı ısrar  ediyor; 
“Hayır, şimdi görüşülsün” diye. Ne  anlamı var bunun? …

Biz, burada  görüşülmesi istenen meseleleri karşılıklı  anlayış içerisinde görüşürüz, 
muhalefet olarak  görüşümüzü söyleriz, gündem sırasında bir değişiklik  yaptığınız 
zaman bu değişiklik, gerçekten  haklı sebeplere dayanmıyorsa onun karşısına  çıkarız, 
çoğunluğumuz vardır, bunu kabul  ederiz diye düşünürseniz o zaman çoğunluğunuzla  
buraya gelin ve gereğini yapın deriz,  o zaman çoğunluğunuzla burada faulünün 
ve  gereğini yapın deriz. Fakat biz, bizimle beraber  sağladığınız Meclis çoğunluğu 
içerisinde haksız  yere her istediğinizi yaptırmak imkânını  size vermeyiz… 
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Meseleleri, Meclis açıldığından beri bu dönemde  değerli yönetici arkadaşlarımızla 
beraber  Parlâmentonun görev anlayışına yaraşır bir şekilde  yapmaya gayret 
sarfediyoruz. Fakat siz  bunu bir tarafından sarsmaya başlarsanız, o  zaman öbür tarafı 
da mutlak sarsılır.  Değerli arkadaşlarım, bu mesele üzerinde  daha fazla söylemek 
istemiyorum. Meseleyi,  şöyle özetliyerek bitireceğim. Bir önerge verilmiştir,  bu 
önerge burada gençlik olaylarının  konuşulmasını istemektedir. Bu önerge muhalefet  
tarafından verilmiştir. Bu önergeye benzer  başka önergeler de vardır, onlar da 
konuşulacaktır.  Önergenin sırası 21 nci sıradadır.  Önerge üzerinde hazırlanmış olan 
arkadaşlarımız  daha bunun 3 - 4 hafta sonra görüşülebileceğini  düşünmektedirler, 
bir kısmı burada  yoktur bile. Grupumuz adına konuşacak arkadaşımın  dahi burada 
bulunmama ihtimali vardır. Şimdi, siz bizim gibi, gerçekten gençlikolaylarına 
eğilmek istiyorsanız, gençlik olaylarını  anlamak istiyorsanız, bizim gibi sırasını 
beklersiniz…

Ya gerçekten  bu konuları görüşmek istiyorsanız değerli  arkadaşlarım, sevgili 
arkadaşlarım, gerçekten  bu konuları görüşmeye değer veriyorsanız, o  zaman 
gereğini olduğu gibi kabul edersiniz, hak verirsiniz, önümüzdeki Perşembe günü 
denetlemeye  ayrılmış bir gündür, o gün geliriz, bu konu  üzerinde hazırlık yapmış 
olan arkadaşlarımız bulunur, hazırlıkları istikametinde konuşmalarını  yaparlar, 
böylece meselenin derinliğine,  o mesele üzerinde çalışmış olan arkadaşlarımızın  
görüşlerini de dinledikten sonra ineriz  ve Meclis olarak her kararı verme imkânına,  
gücüne, yetkisine sahibolan Meclis olarak  kararımızı veririz, ondan sonra mesele 
böylece  bitmiş olur. Yok, bugün bu önergeyi oylatmak  ve bugün 21 nci maddede yer 
almış  bulunan gençlik olayları ile ilgili konuyu hazırlıksız  kabul ettiğiniz bir anda 
geçiştireniniz  düşüncesiyle değiştirmeye sevketimek yolunu  tutarsanız, üzülerek 
arz ediyorum, gerçekten  üzülerek arz ediyorum, o zaman İçtüzüğün bize  verdiği 
hakkı kullanırız ve size deriz ki; çoğunluk  olarak yapmayı düşündüğünüzü gerçek  
çoğunluğunuzu buraya getirerek yapımız, o zamanonun karşısında boynumuz eğiktir.  
Teşekkür ederim” diyerek görüşlerini ifade etti. 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) Kemal Demir veya Nadir Yavuzkan’ın  önergesi 
ile ilgili söz aldı: Benim  istirhamım; meseleyi bir hissî mesele olmaktan  çıkarıp 
aklın yolunda beraberce mütalâa  etmeye çalışma dileğinden ibaret olacaktır.  Bana 
nakledildiğine göre, memleketimizi  bugün çok işgal etmekte olan bir meseleyle 
ilgili  önergenin, ki buna benzer önergeler muhtelif  partilere mensup arkadaşlarımız 
tarafından  verilmiştir, iktidar partisi grupu mensupları  tarafından, C. H. P. Grupu 
mensupları tarafından  verilmiş benzer mahiyette önergeler  vardır ve akıl şunu 
emreder ki, bu meseleler  daha evvelki tatbikatımıza uygun olarak benzerlikleri  
itibariyle müştereken ve ayını günde  konuşulsun, yani muhtelif önerge sahipleri  
önergelerini izah ettikten sonra birleştirilerek  konuşulması düşünülebilir. Meselâ, 
Sayın Hayrettin Uysal’ın da, yanılmıyorsam bir önergesi  vardır, Sayın Çetin Yılmaz 
ile birlikte gençlik  konularında verdikleri bir önerge vardır,  yalnız bizimki bir genel 
görüşmedir, belki o bakımdan  birleşmez. Başka bir C. H. P. li arkadaşımızın  genel 
görüşme önergesi vardır, bu  komıu üzerinde. Bir bağımsız milletvekili arkadaşımızın  
önergesi vardır. Antalya Milletvekili  İhsan Ataöv arkadaşımızın araştırma olduğu 
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için birleşmesi mümkün olmıyan önergesi vardır, fakat başka milletvekillerinin de, 
şu anda  gündemi tamamiyle tetkik etmediğim için belki  noksan söyleyebilirim, 
fakat Başkanlık inceleyebilir, gruplar inceleyebilirler, irtibatlı önergeler  vardır. 
Konunun ehemmiyeti meydanda... C.H.P.  adına veya şahsı adına konuşmuş olan 
C.H.P. li arkadaşın belirttiği görüşlere de katılıyorum. Hayat pahalılığı da çok önemli 
bir konu, fakat  bu gençlik sorunlariyle ilgili önergenin öncelikle konuşulması teklifi 
Vefa Tanır arkadaşımız  tarafından geçen yıl Başkanlığa takdim  edilmişti, daha bu 
kadar insan ölmeden, hâdiseler  vehameti arz etmeden. Bu önerge birçok  defalar 
tekrarlanmıştır, öne alınsın, bu memleketin hayati bir konusudur, biran  evvel 
Meclis bu mevzu üzerinde eğilsin arzusu,  bugünün şartları içerisinde öne sürülmüş  
bir arzu değildir. Riyaset Divanının arşivlerine,  önergeler dosyasına bakılırsa 
görülecektir ki,  takdimen görüşülme önergemiz, ta geçen yıldan  beri sırasını bekler 
ve gruplararasında bu  mevzuda geçen toplantı yılında temaslar yapılmıştı.  Şimdi, 
arkadaşlar, işin esasına gelince; Sayın  Tanır arkadaşım önergesini izah ederken  öne 
alınsın, ama şimdi konuşulsun noktasında  ısrar etmemiştir. Israr etmemekte haklı 
idi.  Çünkü, sözcü olarak bu mevzuda konuşacak  olan arkadaşlarımız, grupları adına 
konuşacak  arkadaşlarımız, Sayın Kemal Demir’in ifade ettiği  ve sanıyorum sayın 
A. P. Grupu yöneticilerinin  de gruplararası ferdi temaslarda ifade  buyurdukları gibi, 
hazır olmıyabilir, salonda  bulunmayabilir. Bu itibarla bir önergeyi öne  alıp, hemen 
o anda konuşulsun demenin bugün  ve âtide içinden çıkılmaz birtakım güçlüklere  
bizi sürüklemesi ihtimali vardır. Bana intikal  eden doğru ise, çok muhterem A. P. 
li grup  yöneticileri, bu önerge gündeme alınsın, ama  sözcümüz hazır olsun, sizin 
sözcünüz hazır olsun,  diğer gruplar hazır olsun, haftaya görüşülsün,  araştırmalara 
tahsis edilen günde,  arzusunu başlangıçta ifade etmişlerdir. Sayın  Başkan bir 
önergenin tavzihi mahiyetinde veya  şartlı olarak oylamanın güç olacağını ifade  
buyurduğu içindir ki, değerli Başkanımızın  bir hukukî açıdan ortaya koydukları 
bu itiraz  üzerine haftaya görüşülme yerine derhal görüşülme  durumu tahaddüs 
etmiştir. Yoksa, ne  önerge sahibinin, ne A. P. Grupu yöneticilerinin  kafasında 
bidayette, hemen konuşulsun  fikri mevcut değildi ve Sayın Kemal Demir de  burada 
çok haklı olarak, haftaya görüşülmesi  ancak kabul edilebilir, buyurduğuna göre, 
işin  esasında, anladığım kadariyle, ittifak vardır.  Yani önerge gündeme alınsa dahi 
bugün görüşülmesi  mahzurludur, bu mahzur bu önerge  için varittir, fakat bundan 
sonra bir önergeyi  diğer gruplar hazır olmadan hemen görüştürüp,  geçiştirmek, 
sözcüsü tesadüfen o gün seyahatte  iken, burada değilken, haberi yokken  gıyabında, 
hatta önerge sahibinin gıyabında  öne alıp görüştürmek gibi birtakım suiistimallere  
de yol açabileceği düşüncesiyle öne alındığından  Yüce Meclis haberdar olsun, onun  
konuşulacağını bilerek buraya milletvekilleri.  gelsinler, takfbetisinler, ilgi duysunlar. 
Neresinden  bakarsanız bakınız ilk intiba, doğru1  olan intiba idi. Yani, her üç grupun 
ittifak ettikleri,  gündeme alınsa dahi haftaya konuşulsun  noktai nazarı, doğru noktai 
nazardır. Bu  itibarla ben istirham ediyorum sayın Başkandan,  bu mevzuu siyasi 
bakımdan biraz evvel  şahid olduğumuz fırtınalı mecraya dökmeksizin  hukukî bir 
mecraya dökelim, önergeyi geri almak  meseleyi halledtyorsa, yeni bir önerge takdim  
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etmek meseleyi hallediyorsa, bunu şartlı  diye telâkki buyurmadan lütfen oylasınlar,  
gündeme alınsın, fakat haftaya görüşülsün, yahut  gelecek haftanın gündeminin 
başına konması  oylansın. Bu bir şartlı oylama mahiyeti  taşımaz...

Nurettin Ok (Çankırı) usul hakkında  söz istedi: Usul hakkında söz almamın  
meseleye belki vuzuh getirir ümidi içerisinde  gerekli olduğuna inandım. Bu sebeple  
söz aldım.  Haddizatında vücut bulan olay, Meclis İçtüzüğünün  89 ncu maddesi 
uyarınca bir arkadaşımın  gündemde mevcut maddeler arasında  takdim, tehir teklifi 
olarak ortaya çıkmış ve  bunu takibeden müzakerede içtüzük gereğince  iki lehte, iki 
aleyhte arkadaşımız konuştuktan sonra verilen önergenin oya sunulması gerektiği  
bir anda mesele belki Meclisin tüm iradesini  tecelli ettirebilecek kabiliyette 
olmadığı görüntüsü  içerisinde başka bir önerge ile önlenmiş  bulunmaya doğru 
yol almıştır. Aslında  birinci usulsüzlük burada bahis konusu olmuştur.  Bir kere 
bir milletvekiline, mevcut gündemde  her zaman için takdim, tehir teklifi bir  hak 
olarak ona verilmiş bulunmaktadır. Bu  sebeple verilmiş olan hakkını milletvekili 
kullandığı  anda İçtüzük uyarınca iki lehte, iki  aleyhte konuşmacı konuşmasını 
yapar, sonunda  mesele oyla halledilmesi gereken bir mesele  ise işari oyla halledilir, 
fakat önergeyi  veren arkadaşım, verdiği önergenin kendi kaydettiği  anlam ve 
mânayı tüm olarak yansıtmadığı  düşüncesi içerisinde, bilâhara bir  değişik yola 
sapmak istemiştir. Demek ki,  vermiş olduğu önerge kendi iradesini, arzusunu  tam 
mânasiyle yansıtmamaktadır, işte mesele  usulsüzlük zincirleri buradan doğmuştur... 

Vefa Tanır (Konya): Meclisin kıymetli dakikalarını şu ana kadar  işgal eden bu 
önergeyi ben, bugün vermedim. Önergeye itiraz eden idareciler; lütfen gündemi  de 
takibetmeyi birazcık vazife bilsinler.  Ben bu önergemi, zannederim dosyada buna  
benzer bir iki önergem olacak, geçen sene  grup idarecileriyle konuşarak verdim. 
Daha evvel, Sayın Orhan Eren’e, Sayın Sabri Keskin’e  on gün evvel haber verdim. 
Zannederim C.H.P. yöneticilerine de o zaman danışmıştım, arkadaşlarım;  “Bugün 
önergeyi verirseniz, aleyhte  oy kullanırız, ama biz bunu gruplarımızda konuşuyoruz,  
haftaya verirseniz, on gün sonra verirseniz  lehte oy kullanırız” dedikleri zaman  
vermiştim, dosyada beklemişti, ancak bugün  oya arz edilme imkânım bulmuştu.  Bu 
kadar fırtına koparan bu önergemin bugün  verildiği anlaşılmasın aziz arkadaşlarını.  
Bunu bilin, ben müzakerenin, münakaşanın devamını  istemiyorum, önergemi geri 
alıyorum.  Nadir Yavuzkan da (Burdur) önergesini geri aldı.124

21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde, Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve  Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 21 numaralı genel görüşme önergelerinin, 
görüşülmekte  olan maddeden sonra görüşülmesine dair  önergeleri ele alındı.

Başkanın, bu önergenin bir birleştirme önerip önermediğini sorması üzerine 
Vefa Tanır  (Konya), 79 ncu  sırada Kâmran Evliyaoğlu’nun, “son öğrenci  olayları” 
diye bir genel görüşme talebi bulunduğunu, 77 nci sırada Hayrettin Uysal’ın  Meclis 

124 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21Ocak 1971), 
s. 162-172.
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araştırması talebi olduğunu, 83 ncü  sırada İbrahim Öztürk’ün, 48 nci sırada  Celâl 
Kargılı’nın, üniversite reformunun  biran evvel gerçekleşmesi ve alınacak tedbir ve  
çarelerin neler olduğu konusundaönergeleri olduğunu belirtti. 

Başkanın, bu önergelerden bazılarının genel görüşme ve bazılarının Meclis 
araştırması olduğunu ve birleştirmenin mümkün olmadığını açıklamasından sonra, 
Nadir Yavuzkan’ın ve Sayın Vefa Tanır’ın birlikte verdikleri önergenin bir  kısmının, 
yani 21 nci sıradaki önergenin, gündemin  şimdi görüşülen maddesinden sonra başa  
alınmasını arz ve teklif eden önergelerini oya sunması ve kabul edilmesinden sonra 
birleşim sona erdi.125

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın gençliğin gerçek durumunu, gençlik 
olaylarını, yaralanmaların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hakkındaki 
iddiaların ne derece doğru olduğunu tespit maksadı ile Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal  ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’m, 10/64 
esas  sayılı Meclis araştırması taleplerinin genel görüşmeye  çevrilmesine dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 25 Ocak 1971 tarihinde toplanan 41 nci birleşiminde 
ele alındı.  Gündemin 77 nci maddesinde yer almış bulunan  gençlik olayları ile ilgili 
Meclis Araştırma  talebinin Anayasanın 88 nci maddesi  gereğince genel görüşmeye 
çevrilmesini  teklif eden önerge Genel Kurul’a sunuldu.126

VAHİT BOZATLI (SİVAS) : Bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış, olan tedbirlerin tatbiki konusunda bilgi edinmek maksadı 
ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın,  8/25 esas sayılı önergesinin Meclis 
araştırması  olarak değiştirilmesine dair önergesi, Millet Meclisi Başkalığı tarafından 
Genel Kurul’a, 25 Ocak 1971 tarihinde toplanan 41 nci birleşimde ele alındı. Önerge, 
genel  görüşme şeklinde düzeltmeyapılan bu önergenin  meclis araştırması olarak 
düzeltilmesini  ve yanlışlıkla yapılan tashihatın geçersiz sayılmasını talep etti.127

SUNA TURAL (ANKARA) ve Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, son 
günlerde meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden kanlı olaylar nedeniyle 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

Ankara Milletvekili Suna Tural ile  Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’m, son 
günlerde  meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden  kanlı olaylar nedeniyle 
Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca bir genel görüşme açılmasına  dair önergesi, 
Millet Meclisi’nin 11 Mart 1971 tarihinde toplanan 69 ncu birleşiminde görüşüldü: 

125 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), 
s. 190-191.
126 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 41 (25 Ocak 1971), 
s. 250-251.
127 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 41 (25 Ocak 1971), 
s. 250.
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Son günlerde yoğun bir şekilde halkın huzurunu  kaçıran emniyet ve asayişi ihlâl 
eden  kanlı olaylar nedeniyle halkın demokrasiye, rejime  ve Devlet güçlerine olan 
güvenlik duygularında  geniş çapta bir tereddüt hâsıl olmuştur.  Aşağıdaki arz ettiğimiz 
hususlarda Yüce Meclisin  aydınlığa varan bir kararın alınması için  Anayasanın 
ilgili maddesi gereğince bir genel  görüşme açılmasını arz ve talebediyoruz.

Birkaç seneden beri büyük şehirlerimizde  özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir 
illerinde  meydana gelen çatışmalar, baskınlar, adam kaldırmalar  ve kütle halinde 
çarpışmalar son zamanlarda  daha da yoğun bir hale gelmiş bu yüzden  halk arasında 
bir korku, bir telâş yaratmış  herkes şüpheli bir hayatın huzursuzluğu içine  girmiştir. 
Hükümet Merkezi Ankara’da evlere  her günbaskınlar yapılıp televizyonlar 
tahribedilmekte  hırsızlıklar olmaktadır.  Üniversitelerdeki çalkantı ve kaynaşmalar  
bugün herkesin gözleri önünde cereyan eden  bir hale gelmiştir, öğrenci ve zabıta 
arasındaki  mücadele silâhlı çatışmalar şeklinde ciddî bir  hal almıştır. Sokaklarda 
şehrin içinde âdeta  gerilla, çete savaşı haline gelen mücadele tümüyle  hukuk 
Devletinin bünyesinde olması  Devlet otoritesinin ve güvenlik sağlamakla görevli  
Devlet güçlerinin zaaf içinde olduğuna  dair kanaatlerin yaygın hale gelmesine 
sebebolmuş  ve bu yüzden Devlet gücüne demokratik  idareye ve Millet Meclisine 
olan güvende günbe  gün temelinden sarsılmaktadır.  Demokrasinin, rejimin ve 
Parlömanter idarenin  varlığını dimdik ayakta tutmak istiyorsak  bugünkü karışık, 
anarşiye varan ve huzursuzluk  yaratan duruma ciddî bir çare bulmamız  ve tedbir 
almamız şarttır.  Devletin ve milletin maddi ve mânevi yönden  itimadına, itibarına 
teslim edilmiş yabancı  uyrukluların ve tüm vatandaşların mal, can  emniyetlerini 
korumak hukuk Devletinde Devlet  otoritesinin en büyük görevidir. Buna rağmen  
5 Mart 1971 tarihinde kaçırılan 4 Amerikalının  hâlâ faillerinin bulunmaması ayrı 
bir  endişe kaynağı olmuştur.  Memleketimizde son günlerde Ankara Orta-Doğu 
Üniversitesinde meydana gelen kanlı  olaylar jandarma ve öğrenci çatışmaları, 
güpegündüz  banka soygunlarının birbirini takibetmesi  her gün müesseselerin, polis 
noktalarının  bombalanması Kırıkkale’de camii avlusuna bomba  konması, Hatay, 
Kırıkhan’da meydana gelen  olay ve çatışmalar olayların yaygın halde gelişmesini  
göstermektedir.  Öğretmenlerin boynuna yular takmaya ve  onu öldürmeye kadar varan 
bilgi itibarsızlığı  kanun ve nizam anlayışındaki bozukluk, Polatlıilçesinde yapılan 
toprak dağıtımı işlemini  Danıştayda iptal ettiren Şerafettin Ersoy adlı  üniversite 
öğrencisinin toprak ağası ve adamları  tarafından öldürülmesi memleketimizde 
vatandaşın  can, mal emniyetinden emin olmayışı  halk ve bitaraf yurttaşları şaşkın 
endişeli ve  had derecede kuşkulu bir hale getirmiş yarınlara  emniyet ve güven 
kalmamıştır. Bunlar Devletin  gücünü zaafa uğratan, itibarını yitiren  olaylar olup 
kendilerini Devlet, yaptıklarını kanun  sayan insanların bulunduğu acı ve hazin  
birer misalidir. Asırlardan beri işleneğelen bu  hatalardan ders almamış olarak 
bugün dahi insanı  yetiştirmek, hiç olmazsa ıslah etmek yoluna  gidilmiyor, birtakım 
tedbir kanunları getirmek  suretiyle cezai müeyyideler arama yoluna  gidiyoruz. 
Unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz,  câhil ve gafil bıraktığımız bu suretle de tehlikeli  
bir hale getirdiğimiz genç nesiller tabi oldukları  çeşitli cereyanlar arasında faydalı 
olmaktan  ziyade tehlikeli bir kuvvet haline gelmiş  bulunmaktadır. Gelecek günlerde 
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daha da  tehlikeli vahîm olaylar olabilir, işte bu nedenledir  ki genel görüşme açılmasını 
bu olayların  enine boyuna Millet Meclisinde görüşülmesini  ve ondan sonra gerekli 
tedbirlerin alınmasını  lüzumlu görüyoruz.  Millet iradesini, Devlet idaresinde hâkim  
kılmak zorunda olan Anayasamıza göre demokratik  siyasi hayatımızın vazgeçilmez 
unsurları  partilerin bu konuda hassas olacaklarına inanıyoruz.  Demokrasinin yok 
olma halinde ya da  rejimin tehlikeye düşmesinde partilerimizin de  yeri fonksiyonları 
ve aksiyonları kalmıyacaktır.  Bu yönden bu konu partiler üstü bir konu  olarak kabul 
edilip bu yönde değerlendirmenin  yurda fayda vereceği kanaatiyle bu önergemizi  
hazırlamış bulunuyoruz.128

CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye’deki gençlik hareketlerinin 
nedenlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarının neler olduğu konusunda 
bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’ntn, Türkiye’deki  gençlik hareketlerinin 
nedenlerini tesbit  etmek ve bunların çözüm yollarının neler olduğu  konusunda 
bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın  88 nci maddesi uyarınca bir Genel görüşme  
açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 11 Mart 1971 tarihinde toplanan 69 ncu 
birleşiminde okundu: 

Türkiye’deki gençlik hareketlerinin nedenlerini  tesbit etmek ve bunlara bir 
çözüm getirmek  için, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince  gençlik hareketleri 
hakkında bir genel görüşme  açılmasını öneririm.129

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ) : 
Türkiye’deki işsizliğin artış sebepleriyle önleme çarelerinin neler, olduğunu 
ve işsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde reform amacıyla 
Anayasanın 68. maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün,  Türkiye’deki işsizliğin artış sebepleriyle 
önleme  çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin ortadan  kaldırılabilmesi için hangi 
kesimlerde reform  yapılması gerektiğini tesbit etmek amaciyle  Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca birgenel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 11 
Mart 1971 tarihinde toplanan 69 ncu birleşiminde görüşüldü: 

T.C. Anayasanın 42 nci maddesine göre,  Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet,  çalışanları insanca kararlılık içinde gelişmesi  için sosyal, iktisadi ve malî 
tedbirlerle çalışanları  korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici  tedbirler alır.  
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, nüfus  artışı çok yüksek olduğu için Türkiye’de 
işgücü  arzının büyük olduğu, tarımda daha çok  gizli işsizliğin, bunun dışındaki 
sektörlerde ise  açık işsizliğin mevcut bulunduğu, belli bir doyma  noktasından 
sonra tarımdaki işgücü fazlalığının  da açık işsizlik haline geldiği ifade olunarak  
15 yıl içinde ortaya çıkacak işsizliğin  1962 de 1,5 dan 1977 de 0,7 ye düşeceği 

128 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 69 (11 Mart 1971), 
s. 189-190.
129 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 69 (11 Mart 1971), s. 191.
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özel  tedbirler alınmadığı takdirde işsizlik meselesinin  çözümlenemiyeceği, 
yazılmaktadır.  İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 1967  yılında tarımda gizli 
işsizlik 910 000 iken 1972  de 113 000 olarak tahmin edildiği, tarım dışı  sektörlerde, 
1967 yılındaki işsizlik 399 000 iken  1972 de 470 000 olarak tahmin edildiği ifade  
olunmakta ve gerek tarım gerek tarım dışı sektörlerde  işsizliği giderecek tedbirler 
önerilmektedir.  Birinci Demirel Hükümetinin programında  yeni iş sahaları açarak, 
her yıl artan işgücüne  verimli ve kazançlı iş imkânları temin etmek  çalışma 
politikamızın temelidir denilmekte ve  tedbirler sıralanmaktadır.  7. 11. 1969 
tarihli Hükümet programında  işsizliği önlemek için, istihdam imkânlarını  plân 
hedeflerine uygun şekilde genişletmek,  yeni iş sahaları açmak, çalışanların sayısını 
artırmaktan bahsedilmekte ve alınacak tedbirler  sayılmaktadır. Aynı şeyler, 9. 3. 
1970 tarihli  Hükümet programında da yer almıştır.  Türkiye’de mevcut tüm siyasal 
parti programlarında  da işsizliği önliyecek maddeler vardır.  Türk – İş’in 11 Mayıs 
1970 tarihli raporuna  göre 1960 yılında, 15 - 64 yaş grupundaki aktif  nüfus 15 
milyon civarında iken, bunun  Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi sonuna kadar  11 . 3.. 
1971 0 :1  I 25 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir.  1960 - 1977 döneminde 
10 milyonluk bir artış  kaydedecek olan işgücünün tarımda çalışan kısmının  % 25 
kadarı tarım dışı sektörlere kayması  planlanmaktadır. Ancak, bunun gerçekleşme  
ihtimalinin kuvvetli olmadığı Birinci Beş Yıllık  Plân döneminde edilen tecrübeden 
anlaşılmıştır.  Bu da göstermektedir ki, plân hedeflerine  ulaşmak için plânda 
öngörülen tedbirler  yeterli değildir.  1970 yılı ekonomik raporuna göre, ülkemizde  
sigortalı işçi sayısı 1 044 774 tür. 1970 Eylül  ayı içinde 41 543 boş işe 53 768 kişi 
müracaat  etmiştir. 1969 yılında sigortaya bağlı 248 437  aded işyerinde 96 aded grev 
olmuş, bu sayı  1970 yılında 25 e düşmüştür. 1968 de 758 işyerinde  71 lokavt olmuş, 
bu sayı 1970 yılında ikiye  düşmüştür.  1968 yılında dış ülkelere gitmek için  126 
725, 1969 da 253 946, 1970 te (8 aylık)  243 546 vatandaş müracaat etmiştir. 1968 de  
43 204, 1969 da 103 975, 1970 te (10 aylık)  88 198 kişi yurt dışına gitmiştir. Halen 
Almanya’da  40 000 kaçak Türk işçisi vardır.  Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliğinin  1969 yılı (İktisadi raporuna) göre; tarımda  âzami mevsimlik işgücü talebi 
1969 yılında  9 510 000, 1970 te 9 680 000 kişi olmuş, bu rakam  1971 de 9 850 
000, 1972 de 10 025 000 olarak  tahmin edilmiştir.  Tarımda gizli işsizlik, 1969 da 
653 000, 1970  te 463 000 kişi olmuştur. Millî Prodüktivite  merkezinin raporuna 
göre, aktif nüfusun % 78  inin tarım kesiminde çalıştığı, buna karşılık bir  milyon 
tarım işçisinin 1971 yılı sonunda  1 400 000 e çıkacağı, 800 000 kişinin kendi köyü  
dışında geçici işlerde çalıştığı anlaşılmıştır.  Tarım dışı sektörlerde işsizlik 1968 de  
400 000, 1969 da 413 000, 1970 te 439 000 olarak  tesbit edilmiş, bunun 1971 de 448 
000, 1972  de 470 000 e yükseleceği tahmin olunmuştur.  Tarım işgücü ile birlikte 13 
milyondan fazla  faal nüfusun ancak 1 530 000 nin, yani % 7,8  inin Sosyal Sigortaya 
kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.  13 milyon 395 bin işçinin ancak % 8  inin sosyal 
güvenliği sağlanmıştır.  Sonuç : Bütün bu rakamlar göstermektedir  ki, işsizlik bugün 
Türkiye’de sosyal bir afet halini almıştır. Ekonomik ve sosyal bünyedeki  bozukluk 
her gün sefaleti ve işsizliği artırmakta,  buna karşılık milyoner adedi yükselmektedir.  
Batman’da boş bir işe 3 000 kişi müracaat  ederken, 4 yıl içinde milyoner sayısı 189 
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dan  528 e çıkmıştır, özellikle tarım ve köylü kesimindeki  işsizlik tehlikeli bir hal 
almakta, bu  kesimdeki işçiler her türlü sosyal güvenlikten  yoksun olarak büyük 
toprak sahiplerine karın  tokluğuna hizmet etmektedirler. Tarım - iş kanununun  
gecikmesi büyük haksızlık ve huzursuzluk  yaratmaktadır.  Sınırlar serbest bırakılsa, 
Anadolu halkının  belki de % 50 si dış ülkelere göç edeceklerdir.  Her yıl liselerden 
çıkan onbinlerce genç üniversitelere  girememekte, boşluğa itilen insanların  
bezginliği içinde sokaklarda dolaşmaktadırlar.  Tüm toplumu sarsan yürüyüşler, 
işgaller,  boykotlar, grevler, silahlı çatışmalar, ideolojik  bölünmeler, soygunlar, 
adam kaçırmalar hep  bu bozuk ve haksız düzenin yarattığı yoksulluk  ve işsizlikten 
doğmaktadır.  Anayasanın ve plânın öngördüğü temel tedbirler  alınmadıkça ve 
meselâ toprak, eğitim ve  idari reformlar yapılmadıkça, ulusal bir sanayi  politikası 
izlenmedikçe, sosyal adalet ve güvenliği  yaratacak köklü tedbirlere girişilmedikçe  
toplumu teşkil eden kesimler arasındaki açıklık  daha fazla artacak ve devlet büyük 
buhranlarla  karşıkarşıya gelecektir. Türkiye’yi işsizlerin  ve anarşistlerin yaşadığı 
bir ülke olmaktan  çıkarmak için, bunun nedenlerini tesbit  ve çarelerini araştırmak 
üzere Anayasanın  88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme  açılmasına karar 
verilmesini saygılarımla rica ederim.130

İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK (MARAŞ) : 12 Mart 1971 günü Genelkurmay 
Başkanı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu muhtıranın ışığı altında 
siyasi partiler’in ve Palâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içine girmesi 
gerektiği konusunda bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 

13 Mart 1971 tarihinde İbrahim Öztürk (Maraş) tarafından sunulan, 12 Mart 1971 
günü Genelkurmay Başkanı  ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu muhtıranın  
ışığı altında siyasi partilerin ve Parlâmentonun  nasıl bir tutum ve davranış içine 
girmesi  gerektiği konusunda bilgi edinmek maksadiyle  Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca  bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 18 Mart 
1971 tarihinde toplanan 73 ncü birleşimde Genel Kurul’a sunuldu: 

“12 Mart 1971 Cuma günü Genelkurmay Başkanı  ve Kuvvet kumandanlarının 
imzalarını taşıyan  ve Mecliste okunan çok önemli ve tarihî  muhtıranın ışığında 
tüm siyasal partilerin ve  Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içine  girmesi 
gerektiğini derinliğine ve genişliğine  tartışmak ve ortak amaçları tesbit etmek 
büyük  ve kesin bir zaruret olarak ortaya çıkmış  bulunmaktadır.  Adı geçen muhtıra, 
demokratik parlömanter  sistemin kaderini tâyinde hepimize son ve  kesin bir imkân 
tanımaktadır.  Biz, bu Meclise doğrudan doğruya halk oylariyle  gelmiş ve zaman 
zaman uyarılarda bulunmuş  gerçek bir bağımsız üye sıfatiyle, tüm  siyasal partileri, 
Meclisi teşkil eden grupları  Atatürkçü parlömanter rejimin devamı amacında  
birleşmeye ve bunun çarelerini tesbit etmeye  çağırıyoruz.  Komutanların muhtırası 
çok açık ve kesindir.  Önce; Parlâmentonun ve Hükümetin süregelen  görüş, tutum ve 
icrasiyle yurdumuzu  anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluk  içine 

130 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 69 (11 Mart 1971), 
s. 190-192.
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soktuğu ifade edilmiş ve Atatürk’ün  bize hedef verdiği çağdaş uygarlık  seviyesine 
ulaşmak ümidini kamu oyunun yitirdiği, Anayasanın öngördüğü reformların  
gerçekleştirilmediği, böylece Türkiye Cumhuriyetinin  geleceğinin ağır bir tehlikeye 
düşürüldüğü  yazılmıştır.  İkinci maddede; çare olarak, reformları  Atatürkçü bir 
görüşle ele alacak ve devrim  kanunlarını uygulıyacak, anarşik durumu giderecek  
kuvvetli ve inandırıcı partiler üstü  bir Hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili  
tavsiye olunmakta ve bu husus süratle gerçekleştirilmediği  takdirde, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin  idareyi üzerine almaya kararlı olduğu  kesin bir dille anlatılmaktadır.  

Muhtıranın özü; Parlâmentonun ve Hükümetin  memleketi anarşiye ve sosyal-
ekonomik  huzursuzluğa soktuğu, Atatürkçü hedefin yitirildiği  ve reformların 
gerçekleştirilmediği noktasında toplanmaktadır. Hakikaten, Parlâmento 
çalışmalarının yeterli  olmadığı, ülkenin hayatî dâvalarının çözümlenmediği,  toprak 
reformu gibi konuların  Anayasaya rağmen 11 senedir ele alınmadığı,  meclisleri 
teşkil eden grupların olumsuz Anayasa  değişiklikleri dışında hiçbir noktada 
anlaşamadıkları,  icra üzerinde etkili bir denetim  sağlanamadığı, Hükümetin türlü 
şaibeler  altında vatandaşa güven veremediği, halkın ve  gençliğin kamplara ve aşırı 
uçlara bölünerek  birbirini vurduğu, ulus için tek çıkar yol olan  Atatürkçülükten aşırı 
tavizler verildiği, onun  kurduğu Mecliste “Cennetmekân Abdülhamit  Han” diye 
konuşulduğu, memlekette güvenlik  kalmadığı acı birer gerçektir.  

Öte yandan bozuk ve adaletsiz blir düzenin  yarattığı işsizlik ve hayat pahalılığının 
alabildiğine  arttığı ve her iki konunun sosyal bir  âfet haline geldiği de bir vakıadır.  
Devlet dairelerindeki rüşvet, suliistimal dedikoduları  ise tüm toplumu sarmıştır.  Bu 
tablo, gerçekte Türkiye’nin geleceğini  tehlikeye düşüren bir manzara arz etmektedir.  
Özellikle, şeriatçı ve çıkarcı çevrelerin yaratmakta  olduğu Atatürkçülüğü ortadan 
kaldırma  gayretleri son zamanlarda zirveye ulaşmıştır.  Atatürkçü öğretmenlere 
yapılan saldırılar  cezasız kalmıştır.  Öte yandan Marksist - Leninist cereyanlar  
bozuk düzen içinde azgınca gelişme istidadı  göstermiştir. Türkiye’yi kızıl veya 
yeşil bir  ihtilâle götürecek örgütler, yayınlar alabildiğine  çoğalmış ve bu örgütler 
kanlı olaylar çıkarmıştır.  Hükümet bütün bu olaylarda aciz  kalmış ve el altından 
sağı beslemiştir.  Çizilen bu manzara önünde Devletin ve Ulusun  bütünlüğünü 
ve bağımsızlığını korumakla  görevli Türk Silâhlı Kuvvetleri haklı olarak  endişe 
duymuş ve Parlâmentoyu ve Hükümeti  kesin bir kararla uyarmıştır.  Anayasa ve 
hukuk Devleti felsefesine bağlı,  Atatürkçülüğü tek çıkar yol ve amaç bilen  Türk 
Silâhlı Kuvvetleri, Demokratlık rejimin yaşamasını  sağlamak amaciyle, dünyanın 
hiçbir ordusunda  mevcut olmıyan bir hasletle ve çok  asil bir hareketle Parlâmentoyu 
ikaz etmiş ve  bir fırsat vermiştir.  

Şimdi, siyasal partiler, gruplar ve tüm Parlâmento  olarak Anayasa önünde neler 
yapacağız,  hangi ortak noktaları savunacağız ve  memleketi bugünlkü krizden 
nasıl kurtaracağız?  İşte bütün bu hususları tesbit etmek ve Atatürkçü  bir felsefenin 
etrafında birleşmek üzere,  Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir  Genel Görüşme 
açılmasına karar verilmesini  saygılarımla rica ederim.”  
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İbrahim Öztürk (Maraş) tarafından verilen bu önerge, Meclis Başkanlığı 
tarafından sırası geldiğinde görüşülmek üzere gündeme konuldu.131 

VEFA TANIR (KONYA) : Son zamanlarda meydana gelen hukuk dışı 
davranışların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve Devletin huzurunu 
sağlıyacak tedbirleri tespit etmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, son  zamanlarda meydana gelen hukuk dışı 
davranışların  önleme çarelerini belirtmek, milletin ve  Devletin huzurunu sağlıyacak 
tedbirleri tesbit  etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca bir genel 
görüşme çaılmasına dair  önergesi, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 18 Mart 1971 
tarihinde toplanan 73 ncü birleşimde ele alındı: Başkanlık, Hayrettin Uysal  (Sakarya) 
tarafından verilen, gündemin 77 nci maddesindeki gençlik olaylarıyla ilgili genel 
görüşme isteminin Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, gündemin  1 nci maddesine 
alınan genel görüşme istemiyle  birlikte ele alınmasını; Kâmran Evliyaoğlu  (Samsun)
tarafından verilen,gündemin 78 nci maddesindeki gençlik olaylarıyla  ilgili genel 
görüşme isteminin, gündemin  4 ncü sırasındaki istemle birlikte mütalâa  edilmesini;  
İbrahim Öztürk (Maraş) tarafından verilen,8/28 Nolu üniversite  olaylarıyla ilgili 
genel görüşme önergesinin, yine  gündemde bulunan Vefa Tanır’ın (Konya)8/10 Nolu 
genel görüşme önergesiyle  birleştirilerek birlikte görüşülmesini  ve Celâl Kargılı  
(İçel) tarafından verilen,gündemin 85 nci sırasında kayıtlı 8/32 esas sayılı genel 
görüşme önergemin, aynı mahiyetıte  bulunması sebebiyle, gündemin 1 nci sırasında  
kayıtlı Konya Milletvekili Vefa Tanır’a  ait 8/10 esas sayılı genel görüşme önergesiyle 
birleştirilerek görüşülmesine karar verilmesini talep eden önergeleri de okuttu. 

Vefa Tanır (Konya) söz aldı ve okunan önergelerin,  gündemin birinci maddesinde 
olan kendi önergesiyle birleştirilmeleri talep etmelerine rağmen önergesini geri   
talep edeceğini belirtti. Konu hakkında söz alan Vefa Tanır (Konya), gündemin  1 
nci sırasında bulunan genel görüşme önergesinin,  garip bir tesadüfle 18 Mart 1970 
tarihinde  verildiğini, bu genel görüşme önergesinin biran evvel  görüşülmesi için 
tam bir sene bu Mecliste gayret gösterdiğini, ancak önergesini geri almak istediğini 
ifade etti. Geri almanın  Adalet Partisi Hükümetinin düşmesi ile ilgili  olmadığını 
belirten Tanır, muhtelif siyasi partilerin gündem dışı  konuşmalarla bu mevzuu 
istismar ederek bir çare  bulmadan bu çıkmaza kadar getirdiklerini, içinde bulunulan  
hâdiselere bir çıkış noktası aramak  amacıyla evvelce görüşülmesini arzu ettiği  
konunun görüşülmesine lüzum kalmadığını,  ama hâdiselerin devam etmesi halinde 
konuyu  tekrar bu şekilde huzura getireceğini beyan  ederek genel görüşme talebini 
geri aldığını bildirdi. Bu önergenin kabul edilmesinden sonra Kamran Evliyaoğlu da 
(Samsun) önergesini geri almak istediğini belirtti. Denetim faaliyetiyle yapacak bir 
işlem kalmaması nedeniyle gündemin ikinci maddesine geçildi.132

131  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 73 (18 Mart 1971), 
s. 301-302.
132  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 73 (18 Mart 1971), 
s. 303-305.
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KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ADANA) : Bugüne kadar 
uygulanmakta olan yabancı sermaye politikasının somut sonuçlarını 
değerlendirmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi

Kemal Satır (Adana) tarafından verilen yabancı sermaye  politikasının somut 
sonuçlarını değerlendirmek  amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair  önergesi, aynı konuda Sadi Öztürk’ün önergesiyle 
birleştirlerek tartışıldı.133

İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK (MARAŞ) : Maraş Milletvekili İbrahim 
Öztürk’ün, Türkiye’nin bugüne kadar uyguladığı yabancı sermaye polikası 
hakkında bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi

İbrahim Öztürk’ün (Maraş), Türkiye’nin bugüne kadar uyguladığı yabancı  
sermaye politikası hakkında bilgi edinmek  maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca  bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi Başkanlığı 
tarafından 15 Nisan 1971 tarihinde toplanan 87 nci birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu: 

T.C. Devletinin bugüne kadar uyguladığı  yabancı sermaye politikasının bir genel 
görüşme  konusu olarak Yüce Mecliste ele alınmasındaki  zarureti takdir etmemeye 
imkân  yoktur.  Çünkü, bu önemli ve hassas konu hakkında  bugüne kadar çok şey 
söylenmiş, siyasal  partiler muhalefette iken başka, iktidarda  iken başka sözler 
söylemişlerdir.  Öbür yandan, bir kapütülasyonlar devrinin  çok acı ıstıraplarını 
çekmiş ulusumuzun  bunları tasfiye için yaptığı amansız mücadelenin  sonucunda 
yabancı sıfatını taşıyan  her şeyden çekinir olması konuya ayrı ve  özel bir mâna 
verdirmiştir.  Bu sebeple, yabancı sermaye politikasının  Türk kamuoyu önünde 
bütün açıklığiyle bilinmesinde  ve tartışılmasında geniş faydalar  vardır.  1950 yılına 
kadar yabancı sermayeye kapanan  kapı, bu tarihten sonra, liberal görüşe  sahip bir 
partinin iktidara gelmesiyle  tekrar açılmış ve 5581, 5583 sayılı kanunlarla  ülkemize 
yabancı sermaye celbi için tedbirler  alınmıştır.  1954 yılında Amerikalı uzman Mr. 
Randal’in hazırladığı 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi  Teşvik Kanunu yürürlüğe 
konmuş ve  1954 - 1966 yılları döneminde ülkemize  513 534 000 Tl. yabancı 
sermaye sokulmuştur.  1950 - 1960 yılları arasında transfer edilen  kâr toplamı, 
134 000 000 Tl. dır. Ayrıca  bu dönemde teknik yardım, lisans, patent, marka ve 
ihtira beratı karşılığında 24 000 000  Tl. döviz transferi yapılmıştır.  27 Mayıs 1960 
Devriminden sonra, yabancı  sermaye politikasına devam edilmiştir.  1961 - 1906 
arasında Türkiye’ye 409 410 000  Tl. yabancı sermaye girmiştir. Beş sene içinde, 
önceki on yıllık dönemde yapılan yatırımım  4 kat fazlası yabancı sermaye yatırımı  
yapılmıştır.  

133 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), 
s. 673.
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Sonuç: 1950 yılından beri ülkemize gelen  yabancı sermayenin milliyeti, cinsi, 
miktarı,  yatırım alanları ve kâr transferlerini teslbit  etmek, bu politikanın ulusal 
ekonomimiz üzerindeki  tesirlerini incelemek ve 12 Mart  muhtırasından sonra 
açılan dönemdeki politikayı  saptamak üzere Anayasanın 88 nci  maddesi gereğince 
bir genel görüşme açılmasına  karar verilmesini saygılarımla rica ederim.134

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ ün, Türkiye’nin bugüne kadar uyguladığı 
yabancı  sermaye politikası hakkında bilgi edinmek  maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi  uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
21 Nisan 1971 tarihinde toplanan 90 ncı birleşiminde, İbrahim Öztürk’ün, genel 
görüşme önergesinin gündemin birinci  maddesiyle birleştirilerek müzakeresi 
hakkında teklifini kabul edilmesiyle görüşüldü. 

Aynı konuda Orhan Okay’ın (Konya) verdiği önerge ile genel görüşme ile ilgili 
önergesinin birinci maddedeki genel görüşme ile birleştirilmesini talep etmesi de 
kabul edildi. 

İlk sözü önerge sahiplerinden Kemal Satır (Adana) aldı: “Günümüzde 
gelişmiş ülkelerde dahi ciddî tartışmalara yol açan bu yatırımların, gelişmenin ilk 
basamaklarını tırmanmakta olan ülkeler için özel bir önem taşıdığı şüphesizdir. 
Türkiye,yabancı sermaye alanında diğer birçok ülkenin yaşamadığı acı tecrübelere 
sahne olmuşbir memlekettir. Osmanlı imparatorluğunun kendi topraklarında 
yabancılara iş görmek imkânı sağladığı uygulama, zamanla kapitülâsyon niteliğine 
bürünerekçöküşü hazırlıyan faktörlerden birisi olmuştur. Bu dönemin tasfiyesi 
ve borç artıkları1944 yılına kadar sürmüş ve Cumhuriyet hükümetleri büyük 
güçlükleri göğüslemek zorundakalmışlardır. İkinci Cihan Harbini takibeden 
yıllarda iseartık eskisinden farklı bir hüviyet kazandığı var sayılan yabancı sermaye 
yatırımlarında,yurt kalkınmasında faydalanmak gerektiği düşüncesitekrar canlanmış, 
içinde bulunduğumuztasarruf yetersizliği ve dış kaynak sıkıntısı nedeniyleteşvik 
kanunları çıkarılarak yabancısermayeye kolaylıklar sağlanmıştı. Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Plânlarda da bu konuya ilişkin ilkeler tesbit edilmiştir. Ancak, ekonomik 
olduğu kadar, politik yöndende büyük önem taşıyan bu konuda son derece dikkatli 
olmak zorunda bulunduğumuzaşikârdır. Ulusal çıkarlarımız açısından partilerüstü 
anlam taşıdığına inandığımız bu yatırımlarıtecrübe ve uygulamaların ışığında ele 
almak ve yeni Hükümete Yüce Meclisimizin eğilimini duyurmak ve önergemde 
belirtilen hususların tartışılmasına imkân verilmesi amaciylegenel görüşme 
açılmasını rica ederim. Sadece bu günümüzü değil, yarınımızı da ilgilendirenbu 
konuda Yüce Heyetinizin konuya dikkatle eğileceğini ve bu hususta genel görüşme 
açılması kararını  alarak, konunun enine boyuna açıklanmasına, Yüce Meclisin 
görüşününbelirgin hale gelmesine imkân vereceğiniz inanciyle hepinizi saygılarla 
selâmlarım.

134 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 87 (15 Nisan 1971), 
s. 536.
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İbrahim Öztürk(Maraş) görüşlerini şöyle dile getirdi: “Yabancı sermaye 
konusununbir genel görüşme çerçevesi içindemüzakeresinıdeki faydayı izaha 
lüzum yoktur.Çünkü, bu hassas mesele hakkında bugüne kadarlehte, aleyhte çok 
şey söylenmiş, siyasalpartilerin ve politikacıların iktidarda ve muhalefetteki 
tutamları çelişki teşkil etmiştir.Öbür yandan, bir kapitülâsyonlar devrininçok acı 
tecrübelerini çekmiş ulusumuzun, bunları tasfiye için yaptığı bilinçli mücadelenin 
sonucunda, yabancı sıfatını taşıyan her şeydençekinir olması, konuya özel ve ayrı bir 
mânaverdirmektedir.Bu sebeplerle yabancı sermaye politikasını,Türk kamu oyunun 
bütün açıklığı ile bilmesindebüyük faydalar vardır.

Sayın arkadaşlarım; ulusal kurtuluş savaşındansonra kurulan Cumhuriyet İdaresi 
1950senesine kadar olan devrede tarihî, siyasi faktörlerintesiri altında, evvelce yabancı 
sermayeli ile kurulmuş olan bütün işletmeleri ve kurumlarımillileştirmiş ve yeniden 
yabancı sermayeningelmesine engel olmuş. Millî Mücadeleile başlıyan ulusal şahlanış 
yalnız düşmanı değil,kapitülâsyonları da vatanın dışına atmaktabirleşmiştir. Fakat 
1950 tarihinde çok partilibir sisteme geçtikten sonra liberal görüşe sahip bir partinin 
iktidara gelmesiyle beraber, yabancısermayeye kapanmış olan kapı açılmıştır.1950 
yılında yürürlüğe konan 5583 sayılı kanunve 1951 yılında yürürlüğe konan 5821 
sayılıkanunlarla yabancı sermayenin celbi içintedbirler alınmıştır. O zamanki siyasal 
iktidarınteşviklerine ve çıkardığı kanunlara rağmen,uzun yıllar Türkiye’de yer ve 
emniyet bulamıyanyabancı sermaye bir türlü yatırımlara girişememiştir.Bunun 
üzerine, 1954 yılında o zamankiDemokrat Parti İktidari Amerikalı UzmanMr. 
Randaal’ı Türkiye’ye çağırmış ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununu 
buuzmana hazırlattırmıstır. Dünyanın en liberalyabancı sermaye kanunlarından 
birisi olarak 6224 sayılı Kanun da istenilen sonuçlarıvermemiştir.1954 yılından 
1966 yılı sonuna kadar Türkiye’yegelen yabancı sermaye toplamı 513 534 000 
Türk lirasıdır. Döviz olarak bugünkü rayiçleifade edilmek istenirse bu rakam 
57 059 000 dolardanibarettir.1950 - 1960 yılları arasında transfer edilenkârların 
toplamı 134 000 000 Türk lirasıdır. Ayrıca6224 sayılı Kanun çerçevesinde teknik 
yardım,lisans, patent hakkı, marka ve ihtira beratlarıkarşılığında 24 000 000 
Türk lirası karşılığıdöviz transfer edilmiştir.Yabancı olsun, yerli olsun sermaye 
yatırımlarınıteşvik eden müşterek unsur genel ekonomikşartların uygunluğudur. 
İktisadi ve malîistikrarsızlık, siyasal düzenin icabı olan kısıtlamalar,yetersiz ekonomik 
ve sosyal enfrastrüktür,düşük prodüktivite, vasıtalı vergilerin yüksekliği,pazar 
darlığı ve kambiyo kayıtlamalarısermaye yatırımları için çekici bir ekonomik 
ortamolamazlar. Hele bu iklim, yabancı sermayeyiürküten başlıca âmildir. Tarihî 
tecrübelerinsonucu olarak Türkiye yabancı sermaye konusundason derece dikkatli 
ve titiz olmak zorluğunuduymuş ve bu sebeple sadece kanun çıkarmaklayetinmiştir.
Oysa ki, dış sermayenin getirilmesinde yalnızkanuni teminatlar yeterli olmayıp, 
bununiçin birtakım himaye tedbirlerine de ihtiyaçvardır. İsrail, Yunanistan, İspanya 
ve İtalyabu alanda başarıya ulaşmış memleketler arasındasayılabilir.1960 ihtilâlini 
mütaakıp memleketimizde birdenbireyabancı sermaye hareketleri gelişmiştir.
Bunun başlıca sebebi, Türkiye’nin plânlı birkalkınma devrine girmiş olması ve bu 
dönemdeiç pazarların genişlemesi, kota sisteminin geliştirilmesidir.Bunun sonucu 
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olarak 1961 – 1966 arasında Türkiye’ye giren yabancı sermaye,409 410 000 Tl. na 
ulaşmıştır.Halbuki, 1951 - 1960 arasında memleketimize103 milyon Tl. sı dış kapital 
girmiştir. Böylecebeş sene içinde 10 yılda yapılan yatırımın dört kat fazlası yabancı 
sermaye, memlekete ithal edilmiştir. 

Dışardan celb edilen yabancı sermaye Türkiye’ye iki şekilde girmektedir: 
Birincisi;dış krediler olarak, yani istikraz şeklinde,ikincisi; ayni, nakdi ve gayri nakdi 
haklar olarak, yani öz sermaye şeklinde. Ve bu sermayeşu kanallardan gelmektedir 
Türkiye’ye:Birincisi; Türk parasını koruma mevzuatı.Bu mevzuat öz sermaye ve 
dış kredilerin Türkiye’yegirmesine imkân verir, kâr transfer garantisiyoktur. Bu 
yoldan hareket etmek istiyenlerinTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya 
Maliye Bakanlığıma başvurmaları lâzımdır.İkinci kanal; 5583, 5821 ve 6224 sayılı 
Teşvikkanunları. Hem öz sermaye, hem istikrazlarla ilgilidir, müracaat mercii ise 
Ticaret Bakanlığıdır.Üçüncü kanal; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,Milletlerarası 
malî kurumlardan sağladığı uzun vadeli dış kredilerin Türk sanayiine akmasını temin 
eder.Dördüncü kanal; 6236, 0558, 6987 sayılı Petrol Kanunu. Petrol arama, sondaj, 
üretim vetasfiye faaliyetlerini kapsar. Bu kanalın mercii, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı Petrol Dairesi Reisliğidir.Beşinci, yabancı sermaye kanalı; 7462 
sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanunu. Özel olarak 
bu tesis için yürürlüğe konmuştur, öz sermaye ve dış kredilerinTürkiye’ye girmesine 
müsaade etmektedir.

Sayın arkadaşlarım; şimdi, 1950 yılından itibaren1970 yılına kadar geçen 19 
yıllık zamandevresi içinde yukarda zikredilen kanallardanTürkiye’ye gelen dış 
sermaye hareketlerini tadadedelim.

1965 sonundaki duruma ve Petrol Kanununagöre, öz sermaye ve kredi olarak 
236 226 000milyon dolar, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Kanununa göre, 163,8 
milyon dolar, YabancıSermayeyi Teşvik Kanununa göre, 68,6 milyon dolar, Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası yoluyle  Türkiye’ye girenyabancı sermaye miktarı; 145 
milyon dolar ki, bunların toplamı: 583 milyondolardır... 1951 ile 1970 yılları arasında 
toplam; 832 092 145 TL. sı yabancı sermaye ülkemize girmiş bulunmaktadır.Yabancı 
sermayenin tahdidedildiği faaliyetdalları itibariyle dağılışı; 1965 rakamlarına göre 
ifade ediyorum, miktarlarını söylemiyeceğim;  yalnız miktarları olmakla beraber 
konuşmam uzun sürecek, sadece tahsis yerlerini söylemekleyetineceğim.Birincisi; 
kauçuk sanayii, kimya, makina- elektrik, gıda sanayii, madenî eşya, makina sanayii, 
taş - toprak, taşıt araçları sanayii,dokuma, bankacılık, madencilik, inşaat, imalât 
sanayii, tütün mamulleri, hizmetler, maden izabesisanayii, tarım, içki sanayii, 
ardiye ve antrepo,nakliyat, deri sanayii, kâğıt sanayii, bütünbunların mecmuu 
1965 sonu itibariyle, birazevvel de ifade etmiştim, 68 618 000 doları bulmaktadır.
Yukarıki rakamların incelenmesinden anlaşılacağıveçhile, yabancı sermayenin 
Türkiye’yeyöneldiği alanların % 25 i kauçuk sanayii,% 23 ü kimya sanayii, 
% 12 si makina ve elektriksanayii, % 10 u gıda sanayiidir. Diğerlerinin toplamı 
ise, % 4 ün altına düşmektedir... Bizde ödünç şeklindeki yabancı sermayenin en 
işlek giriş kanalı, TürkiyeSınai Kalkınma Bankasıdır. 1965 yılı sonunakadar bu 
Banka şu kredileri almıştır;Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) ile 
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ifade ediliyor rumuz olarak 127 666 000 Tl. sı. Kalkınma İkraz Fonu;88 058 000 
Tl. sı.Uluslararası Kalkınma Birliğinden 140 411 000Tl. sı. Uluslararası Kalkınma 
idaresinden (AİD)38 675 000 Tl. sı. Avrupa Yatırım Bankasından(EİB) 68 338 000 
Tl. sı. olmak üzere toplam,463 149 000 Tl. sına baliğ olmaktadır.Bir de Ereğli Demir 
- Çelik Fabrikaları AnonimŞirketi kanalı ile gelen yabancı sermayevardır ki, bu, 
7468 sayılı Kanunla yatırım şeklindegirmiştir. Bunun toplamı da; 1 474 300 000Tl. 
sidir.Böylece, Petrol Kanunu, Türkiye Sınai KalkınmaBankası ve Ereğli Demir - 
Çelik FabrikasıKanunu çerçevesi içinde Türkiye’ye girmişolan yabancı sermaye 
tutarı, 6274 sayılı Kanunagöre, giren toplam yabancı sermaye tutarının 8 katına 
ulaşmaktadır...

Şimdi,bir de kâr transferi üzerinde durmak istiyorum.Çünkü, ne kadar yabancı 
sermaye girmiştir,Türkiye’ye ve ne kadar kâr götürmüştür. Zatenüzerinde durulması 
gereken nokta bizce budur.6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan 
faydalanılarak kurulmuş şirketlerin transfer ettikleri kârlar ve gayrimaddi haklar 
şunlar:1985 senesinde kâr ve gayrimaddi haklarolarak yekûn 34 664 170 Tl. 
sidir.1968 yılında kâr ve gayrimaddi haklar olarak transfer ettiği kâr miktarı 68 909 
618 Tl.sidir.1969 yılında transfer ettiği kâr miktarı64 344 964 Tl. sidir.1970 yılında 
63 milyon kâr transferi yapmıştır yabancı sermaye. Toplam olarak 345 601 517Tl. 
sidir.Sayın Başkan, takdir buyurursunuz ki, konuşmamumumiyetle rakamlardan 
ibarettir. Oitibarla hafızada kalamıyor....

1951 - 1970 arasında gelen yabancı sermaye832 milyon Tl. sı, buna karşılık 
kâr transferi 345 milyon Tl. sidir. Aradaki fark 487 milyonTl. sından ibarettir...
Yabancı sermaye az gelişmiş memleketlerinkalkınmasında çok etkili olabilir. 
Ancak, bizimgibi mazisi acı tecrübelerle dolu bir memleketinböyle nazik bir mesele 
üzerinde büyük hassasiyetledurması ve asla bir dış sömürüye yol açmamasılâzımdır.
Sayın Feyzioğlu’nun da çok güzel bir benzetisiyle, yabancı sermaye ateşe benzer, 
ona belirlibir mesafe içinde yaklaşmak lâzımdır. Yabancısermaye yalnız bir döviz 
kaynağı telâkki edilmemelidir.Sermaye ithal eden bir memleket içinasıl fayda 
bu sermayenin getirdiği ileri teknolojidir.Az gelişmiş memleketlerde teknik 
bilgininrolü sermayeden çok daha önemlidir.Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının 
gerçekleşmesiiçin yatırımların, gayrisâfi hâsılanın%18 in üzerinde bir orana ulaşması 
icabederken,yatırım hacminin bu seviyenin altında kaldığıbir hakikattir.Türkiye’nin 
bugün dış ülkelere borcu, 30 Eylül1968 tarihi itibariyle, 1 988 000 000 dolardır. 

Öte yandan, 6224 sayılı Kanuna göre, yabancıların ülkemize soktukları varlık 
miktarı ise,1968 sonu itibariyle 94 milyon dolardır... Binaenaleyh, Hükümet 
programında da ifadeedildiği gibi, yabancı sermaye konusunda takibedilecekpolitikayı 
ulusal çıkarlara uygunbir biçimde çizmek için sermayenin üstün birteknoloji niteliğini 
taşıması, yurt içinde yerlisermaye ile tesisi mümkün olmıyan çok büyüktesisler 
için kullanılması, ihracata dönük bulunması,hisse oranında büyük kısmın Türk 
müteşebbislerineaidolması şartları dikkatle ve titizliklegöz önünde tutulmalıdır.
Sabırlarınızı suiistimal ettiğim için özür dilerim.Çünkü çok önemli ulusal bir konu 
üzerindederinliğine ve genişliğine hazırlanmak lüzumunuhissetmiştim. Bu itibarla 
mâruzâtımı buradabitiriyor, Yüce Meclisinizi saygılarımla selâmlıyorum.”
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Orhan Okay(Konya) şu görüşleri dile getirdi: “12 Ekim 1969 genel 
seçimlerinde çoğunluğusağlıyarak Hükümeti kuran Adalet Partisi, milletesunduğu 
programda kalkınmamızın gerçekleşmesindeyabancı sermayenin de önemlikatkısı 
bulunacağını beyan etmiş ve bu yoldaadımlarını daha sık ve seri atarak yurtta 
yabancısermayenin faaliyetine çok geniş yer vermiştir.Ancak, 12 Mart muhtırası ile 
istifa ederekçekilen A. P. Hükümeti yerine göreve başlıyanSayın Erim Hükümetinin 
okunan programında,boraks gibi stratejik madenlerin devletleştirilmesive 
millî petrol dâvasına Türkiye’de,Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı vs 
geneksePetrol Ofisinin birleştirilmesi yönüne yer verilmesisuretiyle atılmış adımı 
memnuniyetlekarşılamamak mümkün değildir.Ancak, yabancı sermaye ile ilgili 
başka birhususu bu Hükümetin programında görmemekde bizi hayal kırıklığına 
uğratmıştır. Yalnızilgili bakanların son beyanları bir umut ışığıdır.1950 yılından bu 
yana Türkiye’ye yabancısermaye bildiğimiz kadariyle şu kaynaklardangelmektedir.

1. 6224 sayılı Özel yabancı sermayenin teşvikiile ilgili kanunların uygulanması 
suretiyle;6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu,dünyanın en liberal kanunudur. 
Tamamenyabancı çıkarların sağlanması amaciyle hazırlanmışve kanunlaşmıştır. 
Devlet PlânlamaTeşkilâtı da konuya gereği kadar eğilmemiştir,Plânlama adına bu 
konuyu etüt eden özel ihtisaskomisyonu da yabancıların avukatlığını yapmaktahattâ 
6224 sayılı Kanunla yabancılaratanınan imtiyazları da yeter bulmamaktadır. Örneğin, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Yabancı Sermaye Özel İhtisas Komisyonu raporu. 
S,66 – 69. Yabancı şirketler de 6224 sayılı Kanununemirlerine dahi uymamakta, 
yatırımlarını Devletplânlarının hedeflerine uygun alanlara vesektörlere değil, 
en çok kâr sağlıyacakları alanlara ve bölgelere yapmakta, sınırsız şekilde demillî 
kredi kaynaklarımızdan yararlanmaktadırlar.İstedikleri kadarını transfer etmekte, 
istediklerikadarını da otofinansman yoluyla Türkiye’dekitesislerini alabildiğine 
büyütmek suretiyleTürkiye’de yerleşik potansiyel yabancıbir güç durumuna 
gelmeye gayret etmektedirler;Yabancı sermaye ile kurulan işletmelereTürkiye’de 
izin verilmesinin en önemli amacıithalâtı azaltarak döviz transferi sağlanmasıdır.
Gerçekte plâstik, kauçuk, ilâç ve montaj sanayiindeolduğu gibi, birçok sektörlerde 
ithalâtınazalması bir yana, tam aksine hammadde ithalâtınınyıldan yıla hızla arttığı 
görülmektedir.Bu sektörlerde Türkiye’de yapılan maddelereait hammaddenin büyük 
bir kısmı yabancıülkelerden getirilmekte, bu sebeple son yıllardabu ülkelerden 
hammadde ithali süratle artmaktadır. Bundan ise şu mahzurlar doğmaktadır:

a) Ülkemizde hammaddesi yabancı ülkelerdengetirilen bir sanayi kolu 
yaratılmakla Türkiyegitikçe dışarıya bağlı bir duruma düşürülmüş,böylece yerli 
sanayiinin kalkınması baltalanmıştır.

b) İthal edilen hammadde türlü faturaoyunları ile pahalı fiyat ödenerek 
Türkiye’demonte edilen malın dışardan ithal edilendendaha pahalıya çıkarılmasına 
ve böylece satılmaksuretiyle halkımızın soyulmasına imkânverilmiştir.Bu şekilde de 
yabancı sermaye Türkiye’deaşırı ölçüde kâr sağlamıştır.
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6224 sayılı Kanuna göre, yabancı şirketlerTürkiye’den kazandıkları paraları kendi 
ülkelerinetransfer edebilirler. Transferler Türk lirasıolarak değil, menşei memleket 
döviziyle yapılmaktadır. Bu duruma göre yabancı şirketlerinaşırı şekilde sağladıkları 
kârları Türk Hükümetinindolar sağlıyarak dışarı transfer etmesigerekmektedir. 
Yabancılar durumu garantiyealmıştır. Türk Hükümetinin döviz vermiyeceğihallerde 
milletlerarası bankalara MaliyeBakanlığı garanti vermiştir. Her yıl bir çığ gibibüyüyen 
yabancı sermaye transferleri için gereklidöviz ihtiyacının ilerde yurdumuz 
ekonomisindeyıkıcı etkiler yapacağı muhakkaktır.Hele otofinansman yolu ile 
durmadan büyütülentesislerin zamanla karşılıklarının ödenemeyecek durumda Türk 
ekonomisine etki yapacağındanda şüphe edilmemelidir.Bugün ülkemize “Düyunu 
umumiye” rejimidaha modern adlar altında ve birçok savunucularda bulmak suretiyle 
tekrar ülkemize yerleşmiştir.

2. İzah edildiği gibi, Türkiye Sınai KalkınmaBankasına uluslararası kuruluşların 
yapmışolduğu ikrazlar da, yurda yabancı sermayeyisokmaktadır.

3. Türk parası kıymetini koruma mevzuatıuygulanmasına göre de yabancı 
sermaye yur’dagirmektedir.

4. Türkiye’ye bilhassa 6326 sayılı PetrolKanununa göre yabancı sermaye 
girmektedir.Ülkemizde yabancı firmalar en çok petrolkaynaklarımıza sarılmışlardır. 
Ve Türkiye’yegelen tüm yabancı sermayenin yarısına yakınbir kısmı % 44,3 
ü petrole yatırılmıştır.Yabancı petrol şirketleri Türkiye’de rafineedecekleri ve 
Türkiye içinde satacakları hampetrolü dışardan almaktadırlar. Ve Almanyaile 
İtalya’ya uyguladıkları fiyatın % 35 fazlasiylebize petrol vermektedirler. Bu, 
Türkiye’ninher yıl 15 milyon dolardan fazla döviz kaybına sebeb  olmaktadır.
Yabancı şirketlerin yaptığı araştırmalar verimsizdir.Kapattıkları alanlar çok geniş, 
bulunanpetroller çok azdır.Diğer bölgelerde az masraflı ve ucuz nakledilenhampetrol 
üretimi arttıkça Türkiye’depetrol bulsalar dahi yabancı şirketler istihsaliartırma 
yoluna gitmiyeceklerdir.Petrol Kanunu ile verilen tükenme payı adındaizahı 
güç ve yabancılara tanınmış bir hak ileTürkiye’de istihsal edilen petrollerin de 
bizemaliyetini yüksek tutmaktadır. Bu Petrol Kanunundadeğişiklik yapılması ve 
Türkiye’depetrollerin millileştirilmesi zaruridir.

Millî petrol politikasında halli gereken sorunlar ise iki grupta toplanabilir: 
Birisi insangücü, diğeri ise sermayedir. Cumhuriyetin kuruluşuile birlikte bağımsız 
ekonomi mücadelesinebaşlıyan Atatürk Türkiye’si yarım asrayakın bir zaman petrol 
sahasında imkân nisbetindeçalışmış, bu alanda memleketimize hemfikrî, hem de 
bedenî insan gücünün emsalsiz kişileriniyetiştirmiştir.Şimdi şu anda millî petrol 
politikasını hakkıile izliyecek ve uygulayacak mükemmel birişçi ordusuna ve yeterli 
ilim adamlarına sahibolduğumuzbir gerçektir. Türkiye PetrolleriAnonim Ortaklığı ve 
gerekse Petrol Ofis buişçi ordumuzun iki büyük karargâhıdır.Millî petrol dâvasının 
uygulanacağı günleriheyecanla beklemek ve istemek bu milletin hakkıdır.

5. 7462 sayılı Ereğli Demir - Çelik FabrikalarıTürk Anonim Şirketi Kanunu da 
Türkiye’yeyabancı sermayeyi sokmuştur.Öz sermaye ve dış kredilerin Türkiye’ye 
gelmesinisağlıyan imtiyazlı bir kanundur.Türkiye’ye yabancı sermayenin 
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giriş yollarınıizah ettikten sonra yabancı sermayeninmemleketimizdeki mazisi 
incelenirse;Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal, siyasibağımsızlığı gerçekleştiren 
kurtuluş savaşındansonra bunu takibeden dönemde bir iktisadi bağımsızlık savaşına 
girmiş ve emperyalistsiyasi güçleri sınır dışı eden Atatürk, emperyalizminsömürme 
aracı olan yabancı sermayeyide yurttan çıkartmıştır.1923 - 1944 dönemi, Osmanlı 
imparatorluğundankalan yabancı sermayenin yurttan atılış devresidir. Bu da gösteriyor 
ki, büyük kurucu ve arkadaşları,iktisadi bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığında 
gerçek anlamiyle yerleşemiyeceğinikavramış olmalarına bağlanalbilir. Bu bakımdan 
büyük Atatürk pek çok Doğu ve Orta-Doğu ülkelerine önderlik etmiştir.Türkiye 
iktisadi bağımsızlığını 1950 ye kadarkoruyabildiği halde bu tarihte evvelce 
izaholunduğu gibi, bâzı kanunları kabul ile bugünkükorumaya devam edememiştir.
Yabancı sermayenin 1966 yılı sonuna kadaryaptığı döviz transferi 174;5 milyon lira 
kâr,25 milyon lira gayri haklar olmak üzere 199,5milyon lirayı bulmuştur. Transfer 
edilen kazanç1970 yılında 240 milyondur. Bu hal aynı tempoile devam ederse 
1986 yılında 4 milyar 279 milyonolacaktır.İç kaynakları yetersiz olan geri kalmış 
ülkeleriktisadi bağımsızlığı güçlendirmeye ve yaratmayagiderken yabancı sermaye 
yolu ile gerekiktisadi ve gerekse siyasi bağımsızlıklarını yitirmişlerdir. Türkiye’nin 
stratejik madenleri olan demir-çelik, alüminyum, bakır, boraks gibi madenlerin 
yabancı sermaye elinde olmasının mahzurları ortadadır.Yabancı sermaye kendi 
çıkarları için üretim artışını engellemek, üretimi kendi kârgayelerine göre ayarlamak 
suretiyle hem iktisadi ve hem de Türkiye’nin dış siyasetini etkiliyecekbir güce sahiptir.
Türkiye’de yabancı sermaye petrolden sonraen çok miktarda yatırımını demir - çelik 
sanayiineteksif etmiştir. Bu teksifin merkezi sonyıllarda alüminyum sanayiine de 
kaymaktadır.Yabancı sermayenin Türkiye’deki alüminyumael attığı da bir gerçektir.
Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin yatırımlarının yapıldığı iş kollarında bu 
alanlaragetirdiği teknoloji, yan endüstrilerin gelişmesine katkısı, sağlamış olduğu 
döviz kazancı, yarattığıiş imkânları ve yerli faktörlere yapmış olduğu ödemeler 
yönünden büyük bir katkısıolmamıştır.Ve bilhassa yabancı sermaye kâr ve dolayısiyle 
sermaye birikimini yurt dışına çıkarmakta,böylece Türkiye’de, kanunlarla ödenen 
vergilerinde azlığı nazara alınırsa memleketimizingelişimine pek mahdut katkıda 
bulunmaktadır.Bunların sonucu ise yabancı sermaye kalkınmamıziçin faydadan 
çok zararlı olmakta ve millî sanayiimizin de gelişimini önlemektedir.Sağladığı aşırı 
kârlarla bir sömürü düzeni kurduğu gibi, bu kârların tümünü dışarı transferederek 
dış ticaret dengemizi de aleyhimize bozmaktadır.Siyasi bağımsızlık, daha evvelce 
de izah ettiğim gibi, iktisadi bağımsızlığa dayanır. İktisadibağımsızlık da iktisadi 
gelişmeye dayanır.Eğer iktisadi gelişme için iktisadi bağımsızlıktehlikeye girerse 
siyasi bağımsızlık da aynı ölçüdetehlikeye girmiş demektir.Dış yardım için eller 
dışarıya uzanırken veyabancı sermayeyi yurda çekerken bu karşılıklıilişkiler gözden 
kaçırılmamalıdır.İktisadi ve siyasi bağımsızlık için kendi doğalgüçlerimizi harekete 
geçirmek yani doğalkaynaklardan faydalanmak gerekir.Biz yabancı sermayenin 
kalkınmamızda yararlıolmadığı, aksine memleketimizde sömürücüve zararlı bir rol 
oynadığı kanısındayız. Bu yönden genel görüşme açılmasını arzederim.135

135 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), 
s. 673-680.
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C.H.P. grubu adına Kemal Okyay şu görüşleri dile getirdi: “…Görülüyor ki, yabancı 
sermaye konusu üzerindeistenilen genel görüşmede sorumlu aranmamaktadır.Şu veya 
bu iktidardan hatalarınve zararların hesabı sorulmamaktadır, bir iyiniyetle Türkiye 
için birçok yönden önem taşıyanyabancı sermaye sorunu üzerinde ulusalçıkarlarımızı 
tesbit etmek ve yürütülen yabancısermaye politikasındaki aksak tarafları birkere daha 
ortaya koyarak doğru olanı, millî olanı ve olması lâzım geleni bulmak istenmektedir. 
C.H.P. Grupu olarak bu konuda biz de görüşlerimizi bu açıdan ele alacağız. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin yabancısermaye konusunda tarihten gelen ve 
derintecrübelerden geçmiş olan geniş bilgilerinin olması lazımgelir. Kalkınmalarını 
tamamlamış,fakat ulaştıkları yüksek seviyeleri yeterli görmiyendevletlerden belki 
de hiçbirisi bizimgeçirdiğimiz ağır tecrübeleri yaşamamışlardır. Büyük Osmanlı 
imparatorluğunun çöküşünü hızlandıran nedenlerin başında kapitülasyonlar gelir. 
Devletimizin arşivleri bu bilgi vetecrübe hazineleriyle doludur. Bundan ötürüdürki, 
Cumhuriyet hükümetlerinin yabancı sermayekarşısında olması lâzımgeleni eksiksiz 
bilmeleri ve öyle oldukları var sayılmalıdır.Düzeysel bir inceleme bize gösteriyor 
ki,gelip geçmiş tüm Cumhuriyet hükümetlerindeyabancı sermaye için tatbik edilen 
politikalardabüyük farklılıklar vardır. İlk Cumhuriyethükümetleri kapitülasyonların 
ağır tecrübelerininetkisiyle daha başlangıçta imtiyazlı yabancısermaye şirketlerini 
millîleştirmeye başlamışlardır.O zamanki devletin ağır bir kalkınmayükü altına girdiği, 
para sıkıntısı çektiği,dış ödeme şartlarının çok olumsuz olduğu birdevrede gayrimillî 
şirketler millîleştirilmiştir.1933 yılından sonra bu davranış daha da hızlandırılmıştır. 
Kısa birkaç örnek vermek faydalı olur kanısındayım. Yabancı şirketlerin elindeki 
tüm demiryolları,limanlar, rıhtım şirketleri, su şirketleri, İstanbul’da Telefon A. Ş. 
satınahnmıştır. Ereğli Limanı ve kömür madenleri satın alınımıştır. İzmir telefon 
şirketleri, elektrik şirketleri, havagazı şirketleri, tünel ve tramvay şirketleri, Ergani 
Bakır İşletmesi, Kuvarsan Bakır işletmesi,Keçiborlu kükürt madenleri, Bira 
fabrikaları gibi zamanın tesirli ekonomik dilimlerinde büyük millîleştirilmeler 
yapılmıştı. Ayrıca, Osmanlı Devletinin büyük dış boralarıda bu devrede ödenmekte 
idi. Ekonomikkalkınma çabaları içerisinde bulunan Cumhuriyethükümetleri, yatırım 
için sermaye sıkıntısıçekerken, yeterli tasarruflardan mahrum iken, kapitülasyon 
şartlariyle gelmiş yabancı sermaye şirketlerini millîleştirmeden çekinmemişlerdi.
Ancak, bu başlangıç devrelerinde bile kapitülasyon şartları dışında ve ulusal 
çıkarlarımızauygun düşecek yatırımları yapmak için gelecek yabancı sermayeye 
kapıların aralık bırakıldığını ifade etmek de yerinde olur. Tasarruf yetersizliği 
yüzünden ve bugünkü dış yardımların o zaman mevcudolmamasından ötürü yabancı 
sermayeyle ihtiyaç olduğu o devrede düşünülmüştür. Egemenliğimize saygılı, ulusal 
çıkarlarımıza uygun yabancı sermayeye o devrin hükümetleri de karşı değillerdi. 
Cumhuriyetin bu dervrelerinde yabancı sermayeye karşı duyulan güvensizliğe 
rağmen yabancı sermaye beklenilmiştir. Ancak, daima imtiyazlı şartlar arayan, gittiği 
yerde muhtaç ve zayıf ekonomiye hükmetmek istiyen yabancı sermaye, Türkiye’ye 
beklenilen şekilde gelmemiştir….
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İkinci Dünya Savaşından sonra, savaş çokuzun yıllar devam ettiği için ve 
tüm dünyadevletlerini etkiliyen İkinci Dünya Savaşı döneminde,yabancı sermaye 
bakımından söz etmekgereksizidir, ikinci Dünya Savaşımdansonraki döneımde 
yabancı sermaye akınlarıdikkatle incelenmelidir.Genel görüşme isteğinin konusu 
yabancı sermayedir.Devletten Devlete yardım, uluslararası ekonomik kuruluşlardan 
sağlanan yardımlarkonumuzun dışındadır, özelikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 
savaş yaralarını ilkdefa ve kısa zamanda tedavi eden büyük devletleryeni duş dünya 
yeni diş politikalarınıda çağın uyarlarına göre biçimlendirmişlerdir.Dünyamuzda 
çağın yeni sömürgecilikle sömürmeşekli, uyanan üçüncü dünya halklarının 
milliyetçilikhareketleri karşısında yepyeni bir biçimdegörülmektedir. Emperyalist 
devletlerulusal çıkarlarını koruma savaşına giren gerikaimılş ve kalkmana çabası 
içine girmiş üçüncüdünya devletlerinin uyanışı karşısında yenive yumuşak modelde 
bir sömürü yolu seçmişleridir.Bu yeni silâhın adı dolardır.Kalkınmak istiyen ve 
bu çaba içinde çırpınangeri kalmış ülkeler dolara muhtaçtırlar,teknolojiye ve 
sevkü idareye muhtaçtırlar. Kendi öz kaynakları yetersizdir, çağın her gün gelişen 
teknolojisiniden mahrumdurlar. Geri kalmış ülkelerde lolmıyanlar ise emperyalist 
ülkelerin elindedir. Bu büyük fırsat, büyük devletlere, yeni ve yumuşak bir modelde 
sömürülerinisürdürme imkânı vermiştir. Ekonomikve malî kudretin sermaye akıtarak 
kurduğusömürgecilik biçimi kendilerine dahaucuza mal olmaktadır. Bu açıdan 
yabancı sermayeakımlarını değerlendirmek lâzımdır…

Türkiye’ye yapılan dış yardımların şartlarından birisiideyabancı sermayeye 
gösterilecek kolaylıklardır kanısındayız. Amerika Birleşik Devletlerinin,Dışişleri 
Bakanlığı için hazırlanan özel bir raporunda şöyle denilmektedir: “Topyekûn 
diplomasiAmerikan yabancı sermayesi hamlesinin hizmetinde olacaktır”. Yine, 
“Amerika BirleşikDevletleri Hükümetinin dış iktisadi gelişmeile ilgili bütün 
teşekkülleri, yabancı devletlerin Amerikan yatırımcılarının çıkarlarınaaykırı düşen 
her türlü eylem ve ayrımına karşı daima dikkatli olmalıdırlar ve bunları önlemekve 
düzeltmek için bütün diplomatik baskılara başvurmalıdırlar” deniyor. Görülüyorki, 
yabancı özel sermaye bir memlekete yalnızkendi çıkarı için gelmektedir ve bu tabiî 
birolaydır. Geri kalmış ülkelere akan yabancı özel sermayenin,girdiği memlekete 
ne getirdiğini veneyin pahasına getirdiğini bir değerli araştırmacınıntespit ettiği 
örneklerden vermek somutbir gösteri olur.1950 yılı ile 1965 yılı arasında Amerika 
BirleşikDevletlerinden Avrupa’ya 8.1 milyar dolarlıkyabancı sermaye girmiş, aynı 
dönem içindebu sermayenin geliri olarak 5,5 milyon dolargeri dönmüştür. Yine aynı 
dönemde Kanada’ya6,8 milyar dolar sermaye akıtmış, gelirolarak bu devletten bu 
dönemde 5,9 dolar eldeetmiştir. Bu ülkeler gelişmiş ülkeler olduğu haldedurum 
budur.Şimdi geri kalmış bölgelere akıttığı yabancıözel sermayeye bakalım. 

Güney Amerika’ya1950-1965 döneminde, yani aynı dönemde 3,8milyar dolar 
gitmiş, kazanç transferi olarak11,3 milyar dolar geri dönmüştür. Türkiye’ninde 
dâhil olduğu öteki az gelişmiş bölgelere yineaynı dönemde 6,2 milyar dolarlık bir 
özel yabancısermaye girmiş, buna karşılık gelir transferi olarak 14,3 milyar dolar 
Amerika BirleşikDevletlerine geri dönmüştür.



211

Bu rakamların dilinden herkes her şeyi kolaylıklaanlıyabilir. Bu şartlarla 
yabancı sermayeakımı hiçbir ülkeyi az gelişmişlikten kurtaramazve kurtardığı da 
görülmemiştir. Ancak,girdiği ülkede işbirliği yaptığı azınlıklaraaşırı bir zenginlik 
temin etmiş, fakat büyükkütleleri fakirleştirerek, toplumsal huzursuzluklaryaratmıştır.
Türkiye’de 5821 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu1991 yılında çıkarılmıştır. Bu 
kanundatarım ve ticaret alanları yabancı sermayeye kapalıtutulmuştur. Ayrıca kâr 
transferleri sınırlandırılmıştır.Kanun 1954 yılında yetersiz görüldüğünden 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. Yeni kanun tarımve ticaret alanlarını 
da yabancı sermayeye açmıştır,sermaye tanımlanmasını genişletmiştir,yatırılan 
sermaye ve kârların serbestçe transferiniöngörmüştür ve bu kanun 10 ncu maddesinde: 
“Yerli sermaye ve teşebbüslere tanınan bütünhaklar, muafiyetler ve kolaylıklardan 
yabancıteşebbüsler de yararlanır” hükmünü getirmiştir.6088 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu ile yabancılara,köylerimizde taşınmaz mallar satınalmakyolu açılmıştır. 
Böylece sahillerimizde deyabancı sermayeye mülk edinme hakkı verilmiştir. 
1954 yılında ayrıca 6326 sayılı Petrol Kanunuçıkarılmıştır. 1957 yılında da Petrol 
Kanunundabir değişiklik yapılmış ve yabancı petrolşirketleri Türkiye’de rafineri 
kurma hakkını eldeetmişlerdir.7462 sayılı Ereğli Demir - Çelik FabrikalarıKanunu 
ile yabancı sermayeye hak tanınmıştır.

İşte eleştirilerimizi yürüteceğimiz Türkiye’dekiyabancı özel sermayenin 
dayanakları yukardasaydığımız kanunlardır. Bu kanunlaragöre gelmiş özel 
yabancı sermayenin bizdekidurumu nedir, Türkiye’ye ne getirmiştir, neyinbedeli 
karşılığında gelmiştir, bunları bu görüşlerdeincelemek gerekecektir.Türkiye’ye, 
tesbit edebildiğimiz kadarı ile600 milyon dolara kadar yaklaşan bir yabancısermaye 
girmiş bulunuyor. Kaynaklarına göreayırım yaparsak; 130 milyon dolar kadarı 
YabancıSermayeyi Teşvik Kanununa göre, 70 milyon dolar kadarı Sınai Kalkınma 
Bankası kanaliyle,136 milyon doları Petrol Kanununa göreve 164 milyon doları da 
Ereğli Demir – ÇelikFabrikaları Kanunu ile gelmiştir.

Yukardaizah ettiğimiz yabancı sermayenin % 78,8 inindört ülkeden; Amerika’dan, 
isviçre’den, Holânda’danve Batı Almanya’dan geldiğini tesbit etmiş bulunuyoruz.

Sayın milletvekilleri; burada yabancı sermayeninkarakteri üzerinde durmak 
gerekecektir.Yabancı sermaye Türkiye’ye üç şekilde girmektedir.Birincisi; 
doğrudan doğruya nakit döviz olarakgelen ve dış ödemeler dengesi üzerindeolumlu 
etkisi olan yabancı sermayedir. İkincisi geliş şekli; sermaye malı olarak gelenve 
ithalâttan başka bir şey olmıyan yabancı sermaye akımı. Üçüncü şekli; teknoloji, 
sevkü idare, patent,marka gibi gayrimaddi sermayedir ki, bununkarşılığında ne 
döviz, ne de yurdumuza malgelmemektedir. Yüksek bedellerle değerlendirilenbu 
gayrimaddi haklar yurt dışına çıkarkendöviz transferleri halinde çıkmaktadır. 
Yurtekonomisine, maddi hiçbir katkıda bulunmıyanbu gayrimaddi hakların yabancı 
sermaye içindekioranı da maalesef çok yüksektir.Yabancı özel sermayenin diğer bir 
imtiyazıdaha vardır. Yurt içine az bir yatırımla girenyabancı sermaye, Türkiye’nin 
öz kaynaklarınıntasarruflarının büyük bir kısmını kredi olarakkullanmaktadır. Türk 
ekonomisini finanse edecek yerde, Türkiye’nin kıt kaynakları ve tasarruıflariyleyabancı 
sermaye finanse edilmiş olmaktadırki, bu çok acı bir durumumuzdur.1965 yılında 
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yabancı sermaye kuruluşları,sanayi sektörüne açıldığı hesaplanan3 800 000 000 
lira kredinin 545 000 000lirasını almış ve kullanmışlardır. Ayrıca KoleyFonundan 
400 000 000 liralık kredi kullanmışlardır.Yabancı sermaye şirketlerinin, yurda 
getirdiklerisermayelerin çok üstünde imkânlarlaçalıştıkları bilinmektedir. Kanımla 
elde ettikleriimtiyazların dışında yurt içi tasarruf kaynaklarımızdanda büyük 
miktarları kullanmaktadırlar,böylece kârları, getirdiklerine oranlaçok yüksök hadlere 
ulaşmaktadır.

Yukardaki izahlarımıza bir örnek vermekiçin, Petrol Kanununun getirdiği 
yabancı sermayedurumuna kısaca bir göz atmak isterim.Petrol Kanununa 
dayalı olarak 236 000 000 dolarlıkyabancı sermaye geldiğinden bahsetmiştim. 
Ekonomik hayatımızda büyük etkisi olanbu konuya biraz daha yakından bakınca, 
manzaranınmillî çıkarlarımıza pek aykırı düştüğünügörmekteyiz. 3,5 milyar T.L. 
na yakın bu yabancısermayenin, gerçekte dolar olarak yurdagirerken büyük kısmı 
gayrimaddi ve maddi haklarolarak gelmişlerdir. Yani ithalât şeklinde,patent, teknoloji 
şeklinde gelmiş ve kendisinisermaye olarak tesbit ettirmişlerdir. Gayrimaddihaklar 
Hükümetimize kabul ettirilerek tescili yapılmış, yabancı sermaye yurdu terkederken, 
bu gayrimaddi haklar dolar olarak çıkacaktır.Böylece Türkiye bir gün yeraltı 
servetlerini,bu arada petrolü millileştirdiği gün,ödiyeceği bedel bu konuda yurda 
girenin çoküstünde olacak, belki de birkaç misli dolar ödemekzorunda kalacaktır.
Petrol Kanununda yapılması gerekli değişikliklermümkün olmamıştır. Kapitüler 
karakteriile bu kanun millî çıkarlarımız aleyhine hâlâişlemektedir. 

Anayasamıza göre yeraltı servetleri Devletindir. Yeraltı servetlerinin 
tükenmesikarşısında, tükenme payını Devletin almasıkaçınılmaz bir gerçek ve hak 
iken, bizde yabancıpetrol şirketlerine tükenme payı hakkı tanınmıştır.Yeraltından 
çıkardıkları petrolün% 27 oranında tükenme payını alırlar. ÖrneğinShell, 1968 yılında 
1 357 000 ton hampetrolüretmiş, bunun 380 000 tonunu tükenme payıolarak almıştır. 
Yeraltındaki servetimiz tükenecek,yabancı sermaye tüketecek ve tükenmepayını 
yabancılar alacak. Bu, hükümranlık haklarımızaaykırıdır kanısındayız. Tükenme 
payınıaslında Devletimizin alması gerektir. Bunubiz Anayasal hak olarak görüyoruz. 
Bu bir hükümranlıkhakkımızdır; ama yıllar yılı bu% 27 tükenme payı yabancı 
petrol şirketlerineverilir. 1968 yılında yabancı şirketler topraklarımızdançıkardıkları 
petrolün 561 000 tonunutükenme payı olarak almışlardır. Bu önlenmediğitakdirde 
gelecek yılları hesaplayınca sömürününkorkunçluğu ortaya çıkar.Yabancı sermaye 
Türkiye’de hiçbir bölgedepetrol bulmamıştır. Ancak vatansever Türkpetrol 
mühendislerinin petrol bulduğu sahayaçöreklenmiş ve el koymuşlardır. Millî 
şirketimizdenbeş - on misli fazla saha kapatmışlar,diğer büyük sömürü hakları 
yanında bir de% 27 tükenme payı hakkı elde etmişlerdir.

Bu konuda başka bir sömürü örneği dahavermek isterim.Yabancı petrol şirketleri 
arama safhalarındayüz milyonlarca lira zarar göstermektedirler.Malî mevzuatımıza 
göre Gelir Vergisi mükelleflerininzararları gelecek iki yılın kârlarınamahsup edilebilir. 
Bu hak yabancı petrol şirketlerine,bâzı dolaylı yolları da hesaba katınca,onsekiz 
yıl olarak verilmiştir. Görülüyor ki,vatandaşımıza tanımadığımız hakların çok 
üstündeimtiyazları yabancı petrol şirketlerinevermişizdir ve böylece vergi ödeme 
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külfetindende kurtulmuşlardır. Bu imtiyaz dünyanın hiçbiryerinde görülmemiştir. 
İthal ettiğimiz petrolün fiyat tesbitinde serbestrekabet fiyatı yerine afişe fiyatlar 
kabuletmişiz; bu yüzden de dünya petrol fiyatlarmdançok pahalı petrol ithal etmekteyiz.
Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclis önündepetrol üzerinde çok geniş tartışmalar 
yapılmıştır.Konunun derinliklerine inmeden özetleşunu rahatlıkla ifade edebiliriz; 
petrolde yabancısermayenin sürdürdüğü sömürü millî çıkarlarımızaaykırıdır. İnce ve 
gerçek bir hesaplaortaya çıkan durum şudur:Yurdumuzda yabancılara ürettirdiğimiz 
petrolü dolar vererek ithal etmek daha kârlıdır vedaha çok millî menfaatlerimize 
uygundur. Petrolbir kritik sanayidir, bir temel sanayidir.Memleketimizin güvenliği 
bakımından, ekonomisibakımından hesaplar yapılır ise ve petrolemperyalizminin 
hedefleri incelenir ise yukardaverdiğimiz hükmün doğruluğu bir kat dahaanlaşılabilir.

Yeraltı servetlerimizden petrolümüz içinkısaca söylediklerimizi madenlerimiz 
için desöyliyebiliriz. Ancak daha fazla detaylara inmiyeceğiz.Bu konularda 
söyliceklerimizi genelgörüşme kararı alınırsa ifadeye fırsat bulacağız.C.H.P. 
olarak biz inanıyoruz ki, yeraltıservetlerimiz üzerimdeki yabancı sermaye 
sömürüsüneson vermenin zamanının çoktan geçtiğineinanmıyan, aklı başında 
tek Türk vatandaşıkalmamıştır. C.H.P. olarak diyoruz ki, kendi topraklarımızın 
hazineleri olan doğal kaynaklarvatanımız kadar bizimdir. Bunun içinmilliyetçi 
bir düzende bu kaynaklar yabancılaraverilemez. Doğal kaynaklar sınırlıdır. 
İnsançabası ile bunlara yenilerinin eklenmesi mümkündeğildir. Bunun için bu 
kaynaklar tümü ileTürk Ulusunundur, yerli ve yabancı kişisel çıkarlarabırakılamaz. 
C. H. P. nin iki temel ilkesibudur. Bu ilkeye uygun olarak doğal kaynaklardabir 
ulusal ve devletçi düzen kurmaya C.H.P. kararlıdır. Doğal kaynaklarımızın 
üzerindeyabancı sermayeye yer vermeyi reddederken,C.H.P. olarak tüm yabancı 
sermayeninkarşısında olmadığımızı da ifade etmek isterim.Ekonomimizde, milî 
amaçlara uygun işlemekşartı ile, fakirlikten kurtulma çabasınınbaşarıya ulaşması 
için dar kaynaklarımız yanındayabancı sermayenin imkânlarından faydalanmayıda 
doğru buluyoruz. Ancak yabancısermayenin aşırı kârlar elde etmesi, köksüz 
vegereksiz sanayiler kurması, iç kredi kaynaklarımızıtüketmesi, dışarıya kâr 
transferleri adıaltında büyük ölçüde döviz götürmesi önlenecekbir politika içinde 
yabancı sermayeye taraftarız.Yabancı sermayeye ancak kesin zaruretolan hallerde 
ve yeterli ihraç yapması şartıile izin verilmelidir. Daha çok yeni teknolojive bilgi 
ithal edilmelidir. Bu anlayış içerisinde yabancı sermayeye C.H.P. olarak taraftarız.
Genel görüşme açılmasına Yüce Meclisimizkarar verir ise, yabancı sermaye konusu 
üzerindegrup adına durma fırsatını bulursak şukonular üzerinde yabancı sermayenin 
Türkiye’ninekonomisine etkilerini o zaman eleştireceğiz,inceliyeceğiz. Bu 
konuları özetle, başlıkolarak vermek isterim:Kanımıza göre yabancı özel sermaye 
yurdumuzdayalnız tüketim malları üretmektedir.Eğer Meclis araştırmaya karar verirse 
bunuizah etmek istiyeceğiz.Yabancı sermaye Türkiye’de neden istihdamartışına 
katkıda bulunamamıştır; bunu izahaçalışacağım.Yabancı sermaye, üretimi için izin 
aldıklarıbâzı malları üretmemekte, yerine başka üretimleregirişmektedir. Bunlar 
hangi sahalardadır,nelerdir; bunu anlatmaya çalışacağız.Teknik bilgi ve tecrübe 
getirmesi ümit edilmiş;fakat bu, Türkiye’de gerçekleşmemiştir.Bunun nedenlerini 
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inceliyeceğiz.Bir kısım alanlarda yabancı sermayenin varlığıyerli sanayii bu alanlara 
yatırım yapmaktanvazgeçirmiştir. Bunu inceliyeceğiz. Ayrıcaaynı teknik bilgi için 
ekonomimizden birkaçdefa fazladan bedel ödenmektedir. Bunun detaylarınaineceğiz 
ve grupumuzun bu konudakigörüşlerini arz edeceğiz.Yabancı sermaye Türkiye’de % 
80 ilâ% 100 oranında kârlar elde etmektedir. Bu konuüzerinde görüşlerimizi ifade 
edeceğiz. İthal ikâmesi ümidi ile teşvikkâr görülenyabancı sermaye Türkiye’ye ithal 
ikâmesi ümidini ne derecede tahakkuk ettirebilmiştir, okonuda görüşlerimizi ifade 
edeceğiz…

A.P. grubu adına Mehmet Ali Oksal(Trabzon) grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere kürsüye geldi: “Cumhuriyet hükümetlerince bugüne kadaruygulanmakta olan 
yabancı sermaye politikasınınsonuçlarını değerlendirmek amaciyle bir genelgörüşme 
açılmasını istiyen önerge ve beyanlarıdinledik. Gerçekten kalkınma yönündenönemli 
bir sorun zamanında Yüce Meclise gelmişbulunmaktadır. Bu konunun 
samimiyetletartışılmasında ve Hükümete, Yüce Meclisin görüşleriniyansıtmakta 
elbette fayda, vardır.Bu nedenledir ki, A.P. Meclis Grupu olarakgenel görüşmenin 
açılmasına taraftar olduğumuzuve yapılacak görüşmeler sırasında düşünce ve 
tavsiyelerimizi ayrıntılariyle Yüce Meclisesunacağımızı arz eder, hepinize saygılar 
sunarım.”

D.P. grubu adına Samet(Elâzığ) önce yabancı sermayenin mahiyeti ve özellikleri 
ve Türkiye’deki yabancı sermaye hareketlerinihakkında D.P. nin görüşünü 
açıkladıktan sonra genel görüşmeaçılması hakkındaki düşüncelerini ifade etti: 
“… Buaçıklamanın ışığı altında denilebilir ki, yabancısermayenin bir ülkenin 
kalkınmasında oynıyacağıolumlu ekonomik etken ne derece aşikârbir keyfiyet ise, 
aynı yabancı sermayenin ülkeiçin ekonomi dışı bâzı maliyet ve külfetleri deolacağını 
kabul etmek gerekir. Ülkenin ekonomikformasyonunda devreye sokulacak 
yabancısermayenin belirli bir noktaya geldikten sonraekonomi dışı tepkilere mâruz 
kalacağını hükümetlerbasiret ve sükûnetle hesaplamalıdırlar.

Çeşitli sosyalist ülkelerde yabancı sermayehareketleri:

Yabancı sermayeyi mücerret kapitalist düzeninbir sömürü aracı tarzında 
görmenin sakıncalı olacağına dair delillerin başında çeşitlisosyalist ve komünist 
memleketlerdeki tatbikatagöz atmak isabetli olur.Sovyet Rusya’da Sibirya’nın 
doğusundakiUdokon bölgesinde bulunan zengin bakır madenlerininişletilmesi için 
modern tesisler kurmanın2 milyar dolarlık bir finansmanı gerektireceğianlaşılmış 
ve çeşitli yabancı memleketlereişbirliği teklif edilmiştir. Konu ile ilk önceJaponya, 
sonra İngiltere ilgilenmişler, bâzı tetkiklerdebulunduktan sonra mühlet istemişlerdir.
Bilâhara bu teklif ile Fransa ve FederalAlmanya da ilgilenmişler ve Fransa konuyu 
ilgiçekici bularak ciddî temaslara başlamış, uzunvadeli bir çalışma programı 
içerisinde tanınmışfirma ve bankaları bir araya getiren konsorsiyumşeklinde bir 
teşkilât kurulmuştur…

Sonuç: Yukrdan beri yaptığımız açıklamalardançıkarılacak sonuçları şöyle 
özetliyebiliriz:Yabancı sermaye munzam bir yatırım vekalkınma kaynağı olarak 
esasında tamamenekonomik bir karakter taşır.Yabancı sermaye yatırımlarının 
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mücerretolarak faydaları lehinde bulunmak kadar, onuyalnızca sömürü düzeninin 
aracı olarak da takdimetmek o kadar gerçeklere aykırıdır.Sosyalist ve komünist 
memleketlerin yabancısermayeyi gerek kendi aralarında ve gereksekapitalist 
ülkelerden sağlama gayretleri butür yatırım kaynağının yararlanmaya değer 
birkalkınma aracı sayılabileceğini teyidetmektedir.Yabancı sermayenin yan ekonomi 
dışı siyasaletkenlerini ihmal etmeye imkân olmayıp,bu kaynağın yararlanma 
şartlarını temkin, fakatbasiret ile tetkik etmek gerekir.Yabancı sermayenin kabulü 
esnasında busermaye sahipleriyle yapılacak müzakerelerinülke ekonomisinin 
anatomisine vakıf, dirayetlive ehliyetli uzmanlarca yürütülmesi icabeder.
Kalkınmakta olan ülkelerde yabancı sermayekaynağının basirette kullanılması 
yanındatartışma konusu olması da bir ölçüde normalkarşılanmalıdır, önemli olan 
nokta yabancısermaye kaynağının ülke ekonomisine yararlıolacağı nisbetinde 
teşvike değer bir konu olmaniteliğini muhafaza etmesidir.Bütün bu beyanlarımız 
muvacehesinde genelgörüşmenin açılmasının gerekli olduğu inancı ile D.P. Grupu 
adına Yüce Meclise saygılarımısunarım.”

M.G.P. grubu adına söz alan İsmet Kapısız(Yozgat) şu görüşleri dile getirdi: 
“Memleketimiz gibi az gelişmişliği devameden ülkelerde kalkınma için en çok ihtiyaç 
duyulanunsur şüphesiz sermayedir. Yurdumuzdamaalesef sermaye muayyen ellerde 
toplanmıştır.Memleketimizde bir sermaye yetersizliğivardır. Sıhhatli bir sermaye 
piyasası teessüsetmediği için özel sektör, bankalardan hem dekısa vadeli ticari 
kredilere yönelerek yatırımyapmaya çalışmakla kalkınmayı geciktirmektedirler.
Bâzı sanayi kesimlerinde vergi oranlarıhayli yüksektir. Elde edilen millî gelirin 
yatırımaayrılacak payı gerçekten ihtiyacımızıkarşılıyamamaktadır. Bunun da başlıca 
sebebicari masrafların son derece fazlalığı, vergi kaçakçılığınınmevcudiyeti ve 
vergi ziyaıdır.Memleketimizin ekonomik yapısı böyle olunca,kısacası, millî gelirin 
yatırıma ayrılacak miktarıkâfi gelmeyince yabancı sermaye ülkemizeyatırım yapmaya 
davet edilmektedir.M. G. P. yabancı özel sermaye konusununtüm yabancı sermaye 
aleyhtarlığı veya tümyabancı sermaye düşmanlığı şeklinde ortayakonmasını hatalı 
bir görüş olarak kabul eder.Yabancı sermaye şayet memleketimizde ithalâtıazaltıcı 
ve buna karşılık ihracatı çoğaltıcınitelikte ise elbette alınmasında yarar vardır.
Bu şekil yabancı sermayenin memleketimizdeyatırım yapması, ekonomimize 
olumlu katkıdabulunması teşvik edilmelidir. Temel yatırımlarayönelmiş, bilhassa 
montaj sanayii yerine makinasanayiine kaymış ileri bir teknoloji getirendurumda 
ise, yabancı sermayenin memleketimizegelmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Bunun aksine olarak kalkınma plânlarımızınhedeflerine aykırı olan, yerli 
sanayiimizinkurulmasını ve gelişmesini engelliyen, millîsanayiimizin kurulmasını 
baltalıyan yabancısermayenin memleketimizde asla yerinin olmadığıinancındayız. 
Ayrıca, iç tüketim mallarımızınteşvik edicisi ve dış ödeme dengemizi bozucu nitelikte 
bir özel sermaye yatırımınaizin verilmesine parti olarak mutlak karşıyız.Bununla 
beraber, siyasi ve ekonomik yöndeniyice tetkik edilip, millî menfaatlerimizeaykırı 
düşmiyen ve memleketimizin iktisadikalkınmasına olumlu katkıda bulunacak 
yabancıözel sermayenin yurdumuzda faydalı yatırımlaryapması, az gelişmiş bir 
ülke olarak elbettefaydalıdır. Bu sebepten yabancı sermayeye düşmanveya hayran 
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olmayı, mânâsız, hissî bir davranışsaymaktayız. Akıl ve hesapla menfaatlerimizive 
millî çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak,enine, boyuna tetkik süzgecinden 
geçirildiktensonra memleketimize davet edileceközel yabancı sermayeye düşmanlık 
beslemek, “kapitalizmin sömürü düzeni” diye bunu vasıflandırmakne ciddiyetle ve 
ne de vatanperverlikletelifi kabil değildir.Biz, M. G. P. Meclis grupu olarak Sayın 
Satır’ınönergesinde de izah ettiği ve aşağıda dabelirteceğimiz sebeplerle bu konuda 
genel görüşmeninaçılmasına taraftarız. Yurdumuza giren özel yabancı sermayenin 
yıllıkkâr transferleri, yatırımları kadar değilse bile,ona yaklaşık bir dövizi yurt 
dışına çıkartmaktadırlar.Bu hususun mutlaka önlenmesi lâzımdır.Yabancı sermayeye 
muhtacolmadan. Kalkınmamızıtemin etmeyi, kendi millî kaynaklarımızıseferber 
hale getirmeyi milletçe benimsediğimizekonomik kalkınmanın temel görüşüolarak 
tescil etmek lâzımıgeldiği inancındayız.Mâruzâtıma burada son verir, Yüce 
MeclisiGrupumuz adına selâmlarım.

Meclis Başkanı, Dış Ekononmik İlişkiler Bakanı Özer Derbil’e söz verdi. Derbil, 
yabancı sermaye konusunun ariz ve amikincelenmesinde kendilerinin de fayda 
gördüklerini, ancakbu konunun daha sonra incelenmesinin dahauygun olacağını 
düşündüklerini söylemekle yetindi. 

Başkan, Adana Milletvekili Kemal Satır,Konya Milletvekili Orhan 
Okay ve MaraşMilletvekili İbrahim Öztürk’ün, uygulanmakta olan yabancı 
sermayepolitikasının somut sonuçlarını değerlendirmek,yabancı sermaye 
yatırımlarının doğal kaynaklarüzerinde çeşitli alanlarda meydanagetirdiği fayda 
ve zararları tesbit etmek veTürkiye’nin uyguladığı yabancısermaye politikası 
hakkında bilgi edinmek maksadiyleAnayasanın 88 nci maddesi uyarıncabir genel 
görüşme açılmasına dair önergelerini okuttu ve gündeme alınması hususunu 
Genel Kurul’unonayına sundu. Önergelerin kabul edilmesi üzerine genel görüşme 
önergeleri gensoru önergeleriprosedürüne tabi olduğundan Anayasanın89 ncu 
maddesi 3 ncü fıkrasına göre görüşmegünüolarak 28 Nisan 1971 Çarşamba günü 
yapılması da kabul edildi.136

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve7 arkadaşının, Hükümetin Orta Doğu 
bunalımıkarşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs Anlaşmazlığının son durumunu 
tesbit etmek üzereAnayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genelgörüşme 
açılmasına dair önergesi

Millet Meclisi Başkanlığına Nihat Erim tarafından sunulan ve Şevket Adalan 
(İzmir), Reşit Ülker (İstanbul), A. Rıza Güllüoğlu (Adana), İlhami Sancar (İstanbul), 
Sezai Orkunt (İstanbul), Orhan Kabibay (İstanbul) ve Sadi Koçaş (Konya) tarafından 
imzalanan, hükümetin Orta - Doğu bunalımı karşısındagüttüğü politika ve Kıbrıs 
anlaşmazlığının son durumu üzerinde genel görüşme açılmasınadair önergelerini 
geri alma talebi oya sunularak kabul edildi.137

136 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), 
s. 680-692.
137 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), s. 692.
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CELAL KARGILI (İÇEL) : Yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yapılan  kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana  getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın  88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme  açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 21 Nisan 
1971 tarihinde toplanan 90 ncı birleşimde gündemin dördüncü maddesini işgal 
ediyordu:

Güney ve Güney Doğu sınırlarımızın çok  büyük çapta hayvan kaçakçılığının 
yapıldığına  dair her an ortaya çıkan olaylar ve bu konudaki  haberler sayısızdır.  
Örneğin, geçenlerde o bölgelerde bu konuda  en yetkili şahıslardan biri, geçen on 
yıl zarfında sadece Suriye’ye 1 milyon koyun ile 100 bin  sığırın kaçırıldığını ortaya 
koymuş ve kaçırılan  her koyun başından 150 Tl. sı Türkiye’nin  zarar ettiğini delilleri 
ile açıklamıştır. Bugün  Türkiye’den sürü sürü Güney sınırlarımızdan  hayvan 
kaçakçılığı yapıldığını duymıyan kalmamıştır.  Yine en iyi evsafta çayların Türkiyetie 
yetişmesine  rağmen bu çayların kilosu 173 kuruştan  Holanda’ya satılırken ve bu 
yüzden milyonlarca  lira iç satış fiyatına göre zarar edilirken  Güney illerimizden 
binlerce kilo çay yurdumuza  kaçak olarak sokulmakta olduğu, Güney sınırlarımızı  
gezenler ve orada yaşıyanlarca bilinen  gerçeklerdir.  Aynı şekilde aynı sınırlardan 
yurdumuza  kaçak olarak binlerce kilo kahve de sokulmaktadır.  Yine yurdumuzdan 
sigara, yağ ve Sümerbank  mamulleri aynı şekilde kaçırılmakta olup,  bunların 
yerine Kızıl Çin ve başka ülkeler mamulâtı  lüzumsuz süs eşyası cinsinden eşyalar  
sokulmaktadır.  Bu durumları tesbit eden yüzlerce jandarma  vakası, ölüm olayları ve 
mahkeme kararları  mevcuttur.  Yurt ekonomisine çok büyük ölçüde darbeler  indiren 
bu kaçakçılık olaylarının, Mecliste  açılacak bir genel görüşme ile daha da vuzuha  
kavuşacağı inanciyle, Anayasanın 88 nci maddesine  göre sınırlarımızdan yapılan 
kaçakçılık  konusunda bir genel görüşme açılmasını saygılarımla  arz ve rica ederim.  

Celâl Kargılı(İçel) görüşlerini ifade etmek üzere kürsüye davet edildi: “Huzurunuza 
gelen genel görüşme önergesi,  Türkiye’nin her ferdini derinden yaralıyan ve  Türk 
ekonomisine, Türk sosyal hayatına büyük  zararları dokunan, Türkiye’nin bir kaçakçı 
ülkesi  ve Türkiye’de kaçakçılığın bir sektör haline  geldiğinin vicdanlarda yerleştiği 
bir zamanda  silâh kaçakçılığından, tüm gıda maddeleri, giyim  eşyaları ve her 
türlü kaçakçılığın memleketimizde  alabildiğine hüküm sürdüğü, kaçak eşya  satan 
pazarların resmen Türkiye’de faaliyet  gösterdiği, sınırlarımızda kaçakçı şehirleri 
adiyle  anılan birçok şehrin meydana geldiği bir devirde,  kaçakçılık hakkında Yüce 
Meclisin, bir  genel görüşme açılmasını öngören bir önergenin  gündeme alınması 
hususunda oylarını olumlu  kullanması, inanıyorum ki, Türkiye’nin sayılamıyacak  
yararlan kazanmasına ve birtakım meselelerin,  Türkiye’yi ciddî şekilde temelden 
sarsan  birtakım, meselelerin çözüm yollarına kavuşturulmasına  yardım edecektir, 
bu konuda  büyük önem arz edecektir.  Bugün Türkiye’deki sosyal sarsıntıların 
çok  büyük bir kısmını, Türkiye’de mevcut kaçakçılık  şebekelerinin ve Türkiye’de 
yürütülen kaçakçılığın  bir sektör haline gelip, serbest bir  şekilde ifa edildiği ve 
her devletin ülkemize  serbestçe kaçak olarak mallarını sokabildiği,  pazarlarda 
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dükkânlarda bunların satılabildiği  bir devirde, Yüce Meclisin, her nevi kaçakçılığın  
önlenmesi çarelerini tesbit etmek ve bu  kaçakçılığın önlenmesi için yerine getirilecek  
çalışmaların ortaya konulmasını temin bakımından  bir genel görüşme açılması ile 
ilgili önergenin  gündeme alınması hususunda olumlu oy  kullanması Türk kamu 
oyunu büyük ölçüde  tatmin edecektir inancındayım.  Yüce Meclis üyelerinin bu 
nedenlerle bu  önerge lehinde oy kullanmalarını teklif ederim.”

Adalet Partisi  grubu adına söz alan Mehmet Bilgin (Bingöl) grubunun 
görüşlerini dile getirdi: “Evvelâ kaçakçılık hakkında kısaca malûmat  vermek 
isterim.  Kaçakçılığın, gerek yurt dışından getirilen,  gerek yurt dışına çıkarılan 
eşyayı gümrük muamelelerine  tabi tutturmamak diye geniş bir  tarifini yapmak 
mümkündür. Hiç şüphesiz burada  zikredilen gümrük muameleleriyle sadece  
vergi ve resim alınmak kasdolunmaktadır. Yurda  eşya getirmek veya yurttan eşya 
çıkarmak  ekonomik, ticari, malî ve sair birçok sebeplerle,  birçok kayıtlamalara tabi 
tutulmuştur. Gümrükler,  bütün bu kayıtlamaları nazarı dikkate  almak zorundadırlar. 
Bu kayıtlamalara aykırı  hareket edilmesini de kaçakçıhk mefhumuna  sokmak 
gerekir.  Tabiatiyle, eşyayı gümrük muamelelerine  tabi tutmakla mevzuata uygun 
olarak yapılan  muameleler murat olunmaktadır. Bu sebeple,  gümrüklerde kasdî 
veya gayri kasdî yapılan hatalı  ve noksan muameleler ile de kaçakçılığa  sebebiyet 
verilmesi mümkündür ve görülmektedir.  

Kaçakçılığın çeşitleri:  Sebeplerine geçmeden, yukardaki tanımlamaya  göre 
kaçakçılığı giriş ve çıkış, kaçakçılığı  diye ikiye ayrımakta fayda vardır.  

1. Giriş kaçakçılığı.  Giriş kaçakçılığından ilk akla gelen maksat,  şüphesiz 
hiçbir vergi ve resim ödemeden yurda  mal sokabilmektir. Bilhassa çok yüksek 
vergi  haddine tabi eşyada bu husus kaçakçılığı çok  cazip bir hale getirmektedir. 
Bunun yanında,  bunun kadar önemli diğer husus, vergiysi ödenmek  istenilse dahi 
takyitler sebebiyle yurda ithali  mümkün olmıyan eşyayı yurda sokabilmektir  ki, 
çok aranan bu kabil eşyanın kaçakçılığı,  vergi de ödenmediği için bir kat daha cazip 
hâl  almaktadır.  

2. Çıkış kaçakçılığı.  Çıkış kaçakçılığında, bizim yönümüzden vergi  ve resim 
ödenmekten kaçınmak bahis konusu  değildir. Bu kaçakçılıktan gaye; daha ziyade  
döviz takyitlerinden, dövizi geri getirmek zorunluğundan  kurtulma ve giriş kaçağı 
için gerekli  olan dövizi temin etme olmaktadır. Bir de  çıkışının veya takyit edilen 
eşyayı yurt dışına  çıkarabilmek için yapılmaktadır.  

Sebepleri:  Her iki çeşit kaçakçılığın sebeplerine daha  derinlemesine inildikçe, 
bu sebepleri ekonomik  ve meta - ekonomik diye bir ayırıma tabi tutmak  yerinde 
olur. Bu sebepler başlıca şunlardır:  

Ekonomik sebepler:  Fiyat farkları, ithal ve ihraç kısıtlamaları,  işsizlik - bilhassa 
Güney - Doğu - Anadolu’da  yine bilhassa Güney - Doğu hududunun iki tarafında  
yaşıyan halkın bir kısım günlük ihtiyaç  maddelerinin karşı tarafta bulunması, kendi  
ekonomik menfaatleri açısından foâzı komşu ülkelerin  kaçakçılığı teşvik etmeleri, 
hiç olmazsa  mâni olmaya istekli görünmemeleri.  
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Meta - ekonomik sebepler:  

1. Psikolojik âmiller, itiyat, yabancı eşya  kullanma hevesi,  

2. Güney - Doğu hududunun coğrafi bakımdan  kaçakçılığa müsait oluşu,  

3. Bu bölgedeki halkın karşı tarafta arazi  ve sıhriyet rabıtaları oluşu,  

4. Çeşitli kısıtlamalarla ilgili mevzuatın hazırlanışında koordine bir çalışmanın 
her zaman  yapılamayışı nedeniyle ortaya çıkan durumlar.  

Tedbirler:  Kaçakçılığın önlenmesi için her şeyden evvel  bu sebeplerin giderilmesi 
gerekmektedir. Ancak  bu sebeplerin tamamen izalesi mümkün olmadığından,  
kaçakçılık da hiçbir zaman tamamiyle  ortadan kaldırılamamaktadır.  Kaçakçılıkla 
mücadele etmek için çok eskiden  beri bir hayli çalışma yapılmıştır. 1932 yılında  
kabul edilmiş bulunan 1918 sayılı Kaçakçılığın  Men ve Takibine dair Kanun ile 
kaçakçılık  suçları için gerek ceza, gerek usul yönünden  özel hükümler getirilmiştir. 
Duyulan zaruretler  ile bu kanunun birçok maddesi de zaman zaman  değiştirilmiştir.  
Bu arada bir nokta üzerinde durulması faydalı  olacaktır: 

1918 sayılı Kanuna göre kaçakçılık  olaylarında muhbire, müsadire ve fevkalâde 
gayret ve yararlılık gösterenlere verilen  ikramiyeler kaçakçılıkla mücadelede çok 
olumlu  tesir yapmaktaydı. Devlet Memurları Kanununun  bu çeşit ödemelere 
cevaz vermemesinin,  kaçakçılığı olumsuz yönden etkilemesinden korkulabilir.  Bu 
ödemelere imkân verecek bir yol  bulunması yerinde olacaktır. 1918 sayılı Kanunun  
kaçakçılıkla mücadelede ve kaçakçılık takibatında  birinci derecede rolü görülmekte,  
gümrüklerde gümrük muhafaza teşkilâtında ve  emniyet ve jandarmaya yüklemiş 
bulunmaktadır.  1956 yılında kabul edilen 6815 sayılı Kanun,  o yıla kadar Gümrük 
ve ‘Tekel Bakanlığı uhdesinde  bulunan hudut ve sahillerde kaçakçılığın  men ve 
takibini içişleri Bakanlığı emrindeki  jandarma teşkilâtına vermiştir. Yine aynı yıl 
kabul  edilen 6851 sayılı Kanun, hava ve deniz  limanlariyle gümrük ve pasavan 
kapılarında İstanbul  ve Çanakkale Boğazlariyle Marmara Denizinde  bu vazifeyi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı  bünyesindeki Gümrük Muhafaza Teşkilâtının  uhdesine 
tevcih etmiştir. Aynı teşkilât ve  bakanlıklara tevdi edilmiş olmak, bu teşekkül:  ler 
arasında tam bir koordinasyon da temin edilmeyişi  sonucu kaçakçılıkla mücadelede 
pek faydalı  olmamıştır. Kaçakçılıkla mücadele konusu  Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca birçok kereler  ele alınmıştır; bu meyanda 1962 yılında mufassal  bir 
raporla Başbakanlığa da intikal ettirilmiştir.  Başbakanlık Plânlama Müsteşarlığından  
alman bir yazı üzerine Gümrük ve Tekel  Bakanlığı koordinatörlüğünde toplanan 
ilgili  bakanlıklar temsilcilerince derinliğine ve genişliğine  tetkik ve tesbit edilerek 
hazırladıkları  rapor 5 . 4 . 1962 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur.  Mezkûr rapor, 
Devlet Plânlama Müsteşarlığı  ile İktisadi Kurulu ve bakanlıkların temsilcilerinin  
iştirakiyle tekrar toplanarak incelenmiş,  kaçakçılığın giriş ve çıkış kaçağı için kısa 
ve  uzun vadeli olarak önlenmesi tedbirlerinin ilgili  bakanlıklar tarafından tatbik 
edilmeleri kararlaştırılmıştır.  

Bu duruma göre kısa vadeli tedbirler;  A) Patlıyan mayınların yerine Güney 
hududuna  mayın döşenmesi,  B) Yakalanan kaçak eşyanın hudutlarda  satılması, canlı 
hayvanların Et ve Balık Kurumuna  devri,  C) Gümrük formalitelerinin azaltılması ve  
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canlı hayvan kapılarının çoğaltılması,  D) Jandarma karakollarının gerisinde hududa  
muvazi bir yol inşası, nlöbet sisteminin  devriye sistemine çevrilmesi,  E) Sürati 
temin bakımından jandarmaya  her türlü motorun ve teknik araçların verilmesi,  
F) Pasavan kapılarının kapatılması.  

Kısa vadeli bu tedbirlerden (B) ve (C) maddeleri  Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
yerine  getirilmiş, (A), (D), (E) ve (F) maddeleri ise  İçişleri, Maliye ve Bayındırlık 
bakanlıklarınca  ele alınmıştır. Ancak hududa muvazi yol konusu  malî imkânsızlık 
nedeniyle henüz yerine getirilememiştir.  

Uzun vadeli tedbirler;  A) Canlı hayvanların kaçağa gittiği memleketlerle,  
normal yollardan ihracı için, ticaret  imkânlarının araştırılması Ticaret Bakanlığınca,  
B) Doğu ve Güney’de hayvan kesim ve muhafazası  için kombine ve soğuk hava 
depolarının  tesisi Et ve Balık Kurumu tarafından,  C) Dahilî piyasadaki et fiyatlarının, 
Güney  komşulara göre ayarlanması Ticaret Bakanlığı  tarafından,  D) Hudut 
üzerinde Ceylânpmar Çiftliği gibi  çiftlikler ihdası Tarım ve Maliye Bakanlıkları  
tarafından,  E) Sermayedar kaçakçıların bu bölgelerden  uzaklaştırılması içişleri 
Bakanlığı tarafından,  F) Dokuma ve el sanatlarının bölgede teşviki  ve sanayi 
tesisleri kurarak işsizliğin azaltılması  Çalışma ve Sanayi bakanlıkları tarafından,  G) 
Kullanılmış giyim eşyası ithali veya bu  bölgede parça kumaşlardan Sümerbankça 
ucuz  giyim eşyası imali Ticaret Bakanlığı ve Sümerbank  tarafından,  H) Topraksız 
kişilere toprak tevzii, tarımın  teşviki Tarım Bakanlığı tarafından,  İ) Kahve ve çay 
fiyatlarının kaçakla rekabet  edebilecek dereceye indirilmesi, Gümrük  Tekel ve 
Maliye Bakanlıkları tarafından,  J) Komşu devletlerle para kuru farkının  asgariye 
indirilmesi Maliye Bakanlığı tarafından,  ki bunun yapıldığı malûmu âlileridir.  

Bu tedbirler Bir ve İkinci Beş Yıllık Plânlara  da intikal etmiş durumdadır. Bugün 
içinbu tedbirler kaçakçılığın kısmen de olsa önlenmesinde  tesirini göstermeye 
başlamış, kaçakçılık  bilhassa giriş kaçağı olarak halen Güney  hududundan ziyade 
Karadeniz kıyılarına yönelmiş  bulunmaktadır.  Kaçak mevzuları da en çok çay, 
kahve, sigara,  mermi ve tabanca üstünde toplanmaktadır.  Yukarda alınan tedbirlere 
ilâve olarak denizlerin,  bilhassa Karadeniz Bölgesinin süratli  motorlarla kontrol 
altına alınması, helikopterlerle  takviye edilmesi ve ithalât ve ihracata kısıtlama  
hükümleri getiren mevzuatın tanziminde  koordinasyon sağlanması da çok yerinde 
olacaktır.  Beynelmilel nakliyata kolaylık getirmek  maksadiyle yapılan anlaşmalar 
meyanında bulunan  Türk kamyonları, nakliyatta sağladığı  kolaylıklar yanında 
bâzı problemler taşımaktadır.  Bu problemlerin en önemlisi bu sistemin kaçakçılığa  
müsait olmasıdır.  Anlaşmaların verdiği imkân nisbetinde bu  nakliyatın daha ciddî 
bir kontrole tâbi tutulması  üzerinde durulmalıdır.  

1960 - 1970 yılları arasındaki Gümrük ve  Tekel Bakanlığının faaliyetleri bilhassa 
bir çizelgede  belirtilmiştir. Sayın üyelerin vakitlerini  almamak için bu hususlara 
temas etmiyeceğim,  arzu buyuranlara bu çizelge gösterilebilir. Ancak  bu tedbirlerle 
kaçakçılığın gittikçe azaldığı  nazarı dikkati celbetmektedir.  Yukarda kısaca arz 
ettiğim veçhile, gelmiş  bütün hükümetlerin aldıkları tedbirlerle kaçakçılığın  azaldığı 
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ve azalması için bütün tetkiklerin  yapıldığı raporlarla da sabit olduğu yukarıda  ifade 
edilmiştir.  Bu bakımdan grupumuz kaçakçılık bahsinde  bir görüşmenin açılmasına 
taraftar değildir.”

Cumhuriyet Halk Partisi grubu  adına söz alan Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep) 
şunları söyledi: “Güney - Doğu - Anadolunun başlıca araştırma  konusu yapılacak 
meselelerinden, sorunlarından  birisi de kaçakçılık sorunudur.  Değerli arkadaşlarım, 
Adalet Partisi Grupu  adına konuşan sayın arkadaşım, verilen raporlara,  yapılan 
mücadelelere oranla, yani bunlara  dayanılarak kaçakçılık konusunda bir araştırma  
yapılmasına taraftar olmadığını, çünkü kaçakçılığın  gittikçe azalmakta olduğunu 
beyan  etti.  Oysa, benim Hükümete ve Hükümetin İçişleri  Bakanlığına, Gümrük 
Tekel Bakanlığına yönelttiğim  sorulara aldığım resmî cevaplara bakılırsa;  
kaçakçılık azalmıyor, aksine artıyor.  işte size şimdi, içişleri Bakanlığının yazılı bir  
soruma verdiği yazılı cevabını okuyarak sözlerime  (bağlıyacağım.  1901 yılında 
3 172 000 liradan ibaret olan  toplam kaçakçılık, 1967 yılında 20 872 000 liraya  
yükselmiştir. Bu İçişleri Bakanlığının bana  verdiği resmî cevaptır arkadaşlarım.  
Kaçakçılık, Güney - Doğu Anadoluda halkımızın,  insanlarımızın iğrene iğrene 
başladığı,  fakat gittikçe ifritleştiği bir pdoblemdir, sosyoekonomik  bir problemdir; 
bozuk düzenin getirdiği  bir problemdir, bozuk düzen ile paralel giden,  atbaşı 
giden bir problemdir. Türkiye’de  ekonomik ve malî durum ne oranda bozulursa,  
kaçakçılık da buma paralel olarak o oranda,  aksi ters bir oranda artmaktadır; para 
değeri  düşer, artar; enflâsyon olur, artar; işsizlik gelir,  artar.  Sayın arkadaşlarım; 
ekonominin yazılı olnııyan,  fakat hükümlerini mutlak surette icra  ettiği kanunları 
vardır. Yazılı kanunları istediğiniz  gilbi tedvin edebilirsiniz, bunlara koyacağınız  
müeyyidelerle belki birtakım sonuçlar almanız  mümkündür, fakat ekonomide tabiî 
kanunlar  ne din, ne milliyet, ne vicdan, ne şu ve  ne de bu, hiçbir etki tanımadan 
hükmünü mutlaka  icra eder. İşte kaçakçılık da, temelinde yatan  ekonomik sebepler 
çözünlenmeyip, bertaraf  edilmedikçe devam edecek olaylardır.  Size bir hâtıramı 
nakletmek istiyorum. Belki  bunu sırf bir espri olarak kabul edebilirsiniz,  fakat 
gerçektir arkadaşlar.  Ben henüz küçük yaşlarda iken, Güney - Doğu  - Anadoluda 
Gaziantep’in Kilis ilçesinde küçük  yaşlarda bir çocuk iken; Atatürk’ün döneminde  
bir zaman içki yasağı konulmuş ve içki  kanunlarla yasak edilmişti. Fakat sınır, bize  
3 veya 4 kilometre yakından geçer ve onun Suriye yönünde kalan bir köyümüzde 
Suriyeliler,  Türkiye’de imali ve içimi yasak olan içkiyi bol  miktarda imal etmek 
olanağına saJhipler. içki  müptelâsı olan insanlarımız sınırı geçerek, Suriye’deki, 
“Şimerin” adlı o köyü meyhanesinde  kafasını çeker, sonra gelir, sınırın beri tarafında  
bunun dalgasını sürerdi. Buna, “Kafa kaçakçısı” derlerdi.  Kaçakçılık, bazen sınır da 
tanımaz arkadaşlar.  Ona ne kadar engel olmaya çalışırsanız çalışın,  mutlaka zayıf 
bulduğu noktalardan hükmünü  icra eder. Sonra ne oldu? Bunun sosyo -  ekonomik 
tedbirleri alındı; içki yasağı kaldırıldı.  Gaziantep’e içki fabrikası kuruldu ve içki  
kaçakçılığı kendiliğinden ortadan kalktı gitti.

Değerli arkadaşlarım; şimdi Suriye ile özel  münasebetleri olan, uluslararası 
anlaşmaların  etkisiyle bu özel münasebetleri bir ölçüye kadar  yakın zamanlara 
kadar devam edegelen bu yurt  köşemiz, Güney - Doğu Anadolu’dur. Buraya  
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sınır olan, Güneyimizdeki Suriyeliler lise, dünyanın  ilk ticaret ananesini getiren 
Fenikelilerin  ahfadıdır. Arkadaşlarım, dikkat etmek lâzımdır  ki, bu toplum ne İran’a, 
ne Bulgaristan’a ve ne  de Romanya’ya benzer. Dünyanın en bezirgan  bir toplumu 
olan Suriyelilerin sebebolduğu bu  kaçakçılık âfetini kanunlarla halletmek imkânının  
olmadığını, hiç olmazsa bir ölçüye kadar  da olsa buna imkân olmadığını anlamamız 
gerektir.  Şimdi Güney - Doğu Anadolu’daki Gaziantep,  Hatay, Urfa ve Mardin 
illerinde de kaçakçılıklar  olur. Orada, bu illerin yapılarına bakarak  kaçakçılığı tasnif 
edebilirsiniz. Meselâ; Mardin’de  bir döviz kaçakçılığına raslıyamazsınız;  hayvan 
kaçakçılığı olur, fakat, Gaziantep ilinde  geniş çapta döviz kaçakçılığı olur. Niçin? 
Bunun  toplumsal ve ekonomik sebepleri vardır.  Çünkü Mardin ilinin karşısında, 
Halep gibi  700 - 800 bin nüfuslu bir şehir yoktur ve buralarda  fevkalâde üstün ticari 
kabiliyetlere sahip  iş adamları oturmaz. Ama, Gaziantep ilinin Kilis  ilçesine 60 
kilometre mesafede, nüfusu 700 -  800 bini bulan bir Halep şehri vardır. Dünyanın  
en büyük sarrafları, en büyük döviz ticareti  ile uğraşan insanları bu şehirde yaşarlar. 
Onun  için, sınırlarımızın bu bölümünde, diğer kaçakçılıkların  yanında geniş çapta 
döviz kaçakçılığına  raslarsınız.  Bir kaçakçılık şirketinin - şu şirket, bu şirket  diye 
ismi bahis mevzuu değil - aylık cirosunun  50 milyon liraya ulaştığını ifade edersem  
bunu bir mübalağa kabul etmeyiniz arkadaşlarım.  Türkiye’yi bu mesele sallamakta 
ve sarsmaktadır,  ama bunun araştırmasını ve hesabını  kitabını yapan bir merci, 
bir makam Türkiye’de  yoktur. Devlet Plânlamasından tutun, işte  burada Sayın 
Bakan oturuyor; Dış Ekonomik  İlişkilerle görevli Bakanlığımız da dâhil, bunun  bir 
hesabını kitabını yapabilecek bir makam  yoktur…

Bunu araştırmamız lâzımdır.  Bakınız, ben o bölgenin bir temsilcisi sıfatiyle  
konuşuyorum; bu mesele bizde geniş çapta  tahribat yapıyor, insanlarımızı suçlu 
durumuna  getiriyor. Düşününüz arkadaşlarım; demirci,  marangoz, kuyumcu, 
kebapçı, bakırcı,  dükkânını kapıyor, sanatını terk ediyor; alınteri  sıyırarak peşine 
düşmüş olduğu ve yetişmiş  olduğu mesleğini bırakıyor; bir kaçakçılık dükkânı  
açıyor. Bu ne demektir? Bu insanlarımız,  Anayasanın, şu yasanın, bu yasanın değil, 
doğayasmm  etkisiyle hareket ediyor, doğayasanın,  bu yasanın değil, doğayasanın 
etkisiyle hareket  ediyor, doğayasanın...Siz, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi  
Kanunu ile şu yasa ile bu yasa ile bunları bertaraf  edebildiniz mi? Yok.. O halde, bir 
doğayasası  olan ekonomik kanunların mutlaka hükmünü  icra edeceği bir meselenin 
ekonomik tedbirlerini  alarak mücadelesini yapmak lâzımdır.  

Size şimdi bâzı rakamlar vereceğim :  Benim ilçem, doğduğum ve yetiştiğim ilçe  
Kilis, tam 2 300 000 zeytin ağacı yetiştirmiştir.  Her zeytin ağacı 20 yılda yetişir, 
arkadaşlarım.  Kilis, 24 bin hektar bağ yetiştiriyor. Bunları,  Sayın Tarım Bakanına 
tevcih ettiğim birsoruya aldığım cevaptan söylüyorum, bunlar  mücerret lâflar değildir. 
O sorumda demiştim ki; “Kilisin tarımsal potansiyeli nedir?”  Ona verilen cevaptan 
sizlere naklediyorum.  Antep’te de durum böyledir arkadaşlar.  Türkiye bağcılığının 
yüzde 30 üretimini Gaziantep  sağlıyor. Bütün bunlara nağmen kaçakçılıklar  oluyor. 
Niçin? Bunun niçinine cevap  vereceğiz. Yani Gaziantepliler, Kilisliler  vatanperver 
değiller midir? Yani bunlar tembel  midirler? Hayır... Vatanperverliklerini size  uzun 
uzun anlatmama lüzum yoktur. Bir şehir  Gazi unvanını alırsa, 16 000 şehit verirse,  
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siz buna vatanperver değildir diyebilir misiniz?  Peki, ancak 20 senede yetişebilecek 
bir  ağaçtan 2 300 000 ağacı Akdeniz’den 300 kilometre  içeride yetiştirirse, siz buna 
tembel diyebilir  misiniz?  Ama buna rağmen bir vakıa var: Kaçakçılıkla  uğraşırlar, 
her birinin içerisinde 60 - 70  veya 100 dükkân olan pasajları var. Bu insanları  bu 
işten nasıl koparacağız? Hangi iktidar  bu işin üstesinden gelecek? Mayın döşeyerek,  
komando getirerek dahi bunun üstesinden gelememiş.  600 kilometre uzunluğunda 
ve 500  metre derinliğinde olan bu iki Kıbrıs kadar sahadaki  tarım farazisini almış 
mayınlamışsın.  Ne elde etmişsin? Kocaman bir sıfır.. Peki, her  biri Devlete yılda 6 
milyon liraya mal alsan iki  tane seyyar jandarma tugayı besliyorsun; bunun  masrafı 
10 yılda 120 milyon lira eder. İki  Kıbrıs kadar arazisinin kamulaştırma bedel  olarak 
ödediğin 300 milyonu da buna ilâve  edersek, 420 milyon lira eder. Hani bunların  
faizi ve aldığın netice nedir?  Sizlere rakamlarla arz ettim; 3 172 000 den  20 800 000 
liraya yülkselmıiştir. Beki bunu araştırmayacağız  da neyi araştıracağız arkadaşlar?  
Bu insanları boyuna suçlu ilân etmekten, bunları  hapse tıkmaktan, ayaklarını 
bacaklarını  koparmaktan acaba zevk mi alıyoruz? Bunların  devam etmesini ister 
miyiz? Kim bununla  başarılı mücadele yapmıştır Buna verilecek  cevabı katiyen 
ve asla kabul edemem. Arkadaşım  gelsin buraya bunu rakamlariyle versin.  Ben, 
kendilerimin zamanında Sayın İçişleri  Bakanının imzası ve mührü altında bana 
verdikleri  cevaptan naklediyorum…

1918 sayılı Kanun çok eski bir kanundur.  Eskimiş.. Yeni getirilen hükümleri 
yetersiz hale  gelmiş. Şunu bir kere iyice anlayalım arkadaşlar;  kaçakçılık sosyo 
- ekonomik bir hastalıktır.  Bunun tedbirlerinin ekonomik plânda alınması,  ondan 
sonra yasalarımızda cezalar, şiddet  tedbirleri getirilmesi lâzımdır. Biz tedbirleri  
almadıkça, insanlarımıza iş bulmadıkça,  çalışan imsanlarımılzm çalışmasını 
değerlendirmedikçe  nasıl kalkarız da bunu şu ceza, bu  ceza ile önlemek isteriz, 
bundan tutarlı, olumlu  bir sonuç almayı düşünürüz? Düşünemeyiz..  Arkadaşlar, özet 
olarak şunu söyliyeyim :  Bugün Güney - Doğu Anadolu’da ve kaçakçılık  yapılan 
yerlerde uzun ve kasa vâdede alınması gereken tedbirler vardır. Ben kendi bölgem  
için söylüyorum, bunu söylerken de, bir  genelleme yapılacağını umduğum için 
söylüyorum.  Değerli arkadaşlarım, yakın vâdede  alacağımız tedbir şu: Güney - Doğu 
Anadolu’da  insanlarımızın yetiştirdiği mahsulleri mutlaka  değerlendirmemiz lâzım. 
örneğin; üzümü  değerlenldirmemiz lâzım, zeytin ve zeytinyağını  değerlendirmemiz 
lâzım…

Değerli arkadaşlarım; sonuç olarak şunu  sizden bilhassa istirham ederim: 
Nasıl tütüncüyü  desteklemek için Devlet fedakârlığa katlanıyorsa  üzümcüyü de 
destekliyecek. Yakın  vâdede alınacak tedbirlerden birisi bu.  İkincisi, yabancı 
ülkelere gönderdiğimiz işçilerden,  Güney - Doğu Anadolu’ya, özellikle  Gaziantep’e 
mutlaka yeterli sayıda kontenjan  ayıracaksınız, özel muamele yapacaksınız... 
Yapmamız  lâzım. Uygulama mevkiinde olan Hükümete  bu düşer. Benim oradan 
alacağı insanlarımı,  meşru kanun, yasa çerçevesi sınırları içerisine  almanın başka 
yolu yok bugün kısa vâdede.  Alacaksın, göndereceksin... öteki insanım  belki 
bekliyebilir, belki bir alternatifi var. Benim  insanım kaçakçılığı alternatif olarak 
görüyor.  Beni tahribediyor, bünyemi kemiriyor. Binaenaleyh  alacaksın oradan, 
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yeterli sayıda insanları  dış ülkelere göndereceksin, özel kontenjan  vereceksin...  
Benim önerilerim böyle. Eğer bu konuyu  araştırmayı Yüksek Meclis değer görür 
de...  Ama bu meseleyi enine boyuna araştırarak  Hükümetin olumlu birtakım 
çareler, tedbirler  peşine düşmesinde mutlak zorunluk vardır,  bunda milletimizin 
büyük yararları vardır…”

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nm yapılan  kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana getirdiği  tesirleri tesbit etmek amaciyle, Anayasanın  88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına  dair önergesinin gündeme alınması hususu 
oya sunuldu ve kabul edildi. Bunun  da diğer görüşme gibi 28 Nisan 1971 Çarşamba  
gününde gündeme alınarak genel görüşmesinin  yapılması hususunu da genel Kurul 
uygun gördü.138

MUSTAFA ORHAN OKAY (KONYA) : Yabancı sermaye yatırımının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları 
tespit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair 10/13 esas sayılı önergenin, Genel Görüşmeye çevrilmesi

Gündemin 3 ncü sırasında bulunan ,Konya Milletvekili Orhan Okay’ın,  10/13 
esas sayılı Meclis araştırması, önergesinin  genel görüşmeye çevrilmesine dair 
önergesi Meclis Başkanı tarafından genel Kurul’un bilgisine sunuldu.139

SALAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (NEVŞEHİR) : Ve Konya Milletvekili 
Orhan Okay’ın yabancı sermaye yatırımlarının doğal kaynaklarımız üzerinde 
ve çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları tespit etmek üzere 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı  Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan  
Okay’ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal  kaynaklarüzerinde, ve çeşitli 
alanlarda  meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit etmek  üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca  bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
21 Nisan 1971 tarihinde toplanan 90 ncı birleşiminin gündeminde yer alıyordu.140

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (UŞAK) : Anayasa Mahemesi kararı üzere 9 
Temmuz 1971 tarihinde öğretim çalışmalarına son vermesi gereken özel yüksek 
okulların bir çözüme bağlanabilmesi için Anayasanın 88. maddesi uyarınca 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 

19 Nisan 1971 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına Fahri Uğrasızoğlu (Uşak)
tarafından sunulan, Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 9 Temmuz  1971 tarihinde 
öğretim çalışmalarına son  vermesi gereken özel yüksek okulların bir çözüme  
bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair  önerge, 21 Nisan 1971 tarihinde toplanan 90 ncı birleşimde Genel 
Kurul’a sunuldu: 

138 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), 
s. 692-700.
139 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), s. 672.
140 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), s. 673.
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“Özel yüksekokulların Anayasaya aykırı bulunduğuna  dair olan, 12. 1. 1971 
tarihli Anayasa  Mahkemesinin iptal kararı, gerekçeli olarak,  muralefet şeyhleriyle 
birlikte, 26 Mart 1971  tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır.  Karara göre; 625 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları  Kanununun 1 nci ve 13 ncü maddeleriyle  8 nci maddesinin 
2, 3 ve 4 ncü fıkraları ve 48  nci maddesi 9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlükten  
kalkmış olacaktır.  Anayasa Mahkemesi Kararının, “H-Esasın  incelenmesi” başlığı 
altında yer alan 2/d fıkrasında: “Anayasanın 120 nci maddesindeki Devlet  tekeli 
ve özerklik ilkelerinin benimsenmesine  temel olan düşünce, toplum yapısının kilit  
yerlerinde görev alacak kişilerin yalnızca bilimsel  gereklere uygun biçimde ve 
bilimsel isterler  dışında kalan etkilerden uzak olarak, yetiştirilmesi  olunca, toplumun 
kilit yerlerinde görev  alacak kişileri yetiştiren ve fakat adı üniversite  olmıyan bütün 
kurumların, Anayasanın 120 nci  maddesine göre, üniversite niteliğinde sayılması  
gerekir. Başka deyimle, üniversite diye anılmıyan,  ancak verdiği yüksek öğretim, 
nitelikçe  üniversite öğretimi olan veya bu öğretimin sonuçlarını  sağlıyan bütün 
kurumlar, Anayasanın  120 nci maddesi açısından, üniversite kavramı  içinde 
sayılmak gerekir”denilmekte ve aynı maddenin e fıkrasında  da “temel çizgileri 
bakımından, üniversite öğretim  ve eğitimi sağlıyan, üniversite diplomasına  eşit 
değerde diploma veren ve ancak adı üniversite  olmıyan yüksek eğitim kurumlan 
da bu  tanımın kapsamına girmektedir” sonucuna varılmaktadır.  Keza, kararın 4/a 
fıkrasında “... yaptığı öğretim  nitelikçe üniversite öğretimi olan bütün  yüksek 
öğretim kurumları 120 nci madde uyarınca,  yalnız Devletçe ve yasa ile, bilim ve 
yönetim  bakımından, özerk kamu tüzel kişileri biçiminde  kurulabilir” denmekle, 
yalnız özel yüksekokulların değil, çeşitli bakanlıklara bağlı,  fakat özerk olmıyan 
bütün resmî okulların da,  120 nci madde içinde mütalâa edildiğinden,  Anayasanın 
bu maddesine aykırı düştüğü açık  ve seçik bir şekilde ortaya konmaktadır.  Bu 
bakımdan, kararın kapsamı çok geniş  olup, özel ve resmî yüksek dereceli bütün 
eğitim  kurumlarını etkilemekte ve 120 nci maddeye aykırı  bulmaktadır. Yani, 9 
Temmuz 1971 tarihinde,  yüksek dereceli resmî okullar da, hukuk  bakımından, 
faaliyetlerine son verme durumu  ile karşı karşıyadır.  Bu durum karşısında, Anayasa 
Mahkemesi  kararının, özel yüksek okullar bakımından, bütün  mercileri bağlayıcı; 
resmî yüksek okullar  bakımından, bu mercileri tasarruflarında serbest  bırakıcı bir 
nitelik taşıdığı asla düşünülmemek  gerekir.  Kararın 5 nci maddesinde ise, “50 nci 
maddeye  göre, öğretim ve eğitim Devletin en önemli  görevlerinden sayılınca, bu 
konuda Devlete  yardımcı olarak, özel kesimce açılacak ve işletilecek  kurumların, 
kazanç amacı güden kurumlar  olmaması zorunlu olarak ortaya çıkar. Açılacak  
ve işletilecek bir kurumun zarardan korunmak  düşüncesiyle yetinmeyip, kazanç 
amacı  gütmesi, sosyal devlet ilkesi ile bağdaştınlamaz.  Kamu işlerinin Devletçe ve 
Devlet kaynaklariyle  ve kazanç amacı güdülmeksizin görülmesi,  Anayasanın temel 
ilkelerindendir. 625 sayılı  Kanunun 1 nci maddesi kuralı, biran için Anayasanın  
120 nci maddesine aykırı sayılması bile,  50 nci maddesine ve Devletin salt iktisadi 
nitelik  taşıyan işleri dışında kalan alanlarda, Devlete  yardımcı durumundaki 
özel kuruluşların kazanç amacı güdememeleri gereğine aykırı bulunmaktadır.  Bu 
yüzden de iptali gerekir.  Şu da unutulmamalıdır ki, Devletin başıta gelen  ödevinin, 
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kazanç ereği güden özel kuruluşlarca  yerine getirilmesi; öğretim ve eğitimin temel  
hedefinden saptırılması, gitgide soysuzlaştırılması  sakıncasını da doğurur”neticesine 
varılmaktadır. Bu hükme göre,  paralı öğretim yapan yalnız özel yüksek okullar  
değil; ana, ilk ve orta dereceli bütün özel  okullar da Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı  duruma düşmüş olacaktır ve 9 Temmuz 1971  tarihinden itibaren, bu hükme 
göre, faaliyetlerine  son vermeleri gerekecektir.  Zira, yukarda da temas edildiği 
gibi, Anayasa  Mahkemesi kararı, paralı öğretim yapan, yani  kâr amacı güden, ilk 
ve orta dereceli özel  okulları da 50 nci maddeye aykırı bulmakta ve  bunlar için de, 
bütün mercileri bağlayıcı bir  sonuç getirmektedir.  Durum böyle olunca, Anayasa 
Mahkemesi kararı,  aşağıda açıklanan fevkalâde önemli bâzı  sorunların 9 Temmuz 
1971 tarihine kadar mutlaka  çözümlenmesi zaruretini ortaya çıkarmaktadır:

1. Anayasa Mahkemesinin kararı, 120 nci  maddeye göre, yüksek dereceli resmî 
okulları  da kapsamakta olduğundan, bu hususta ne gibi  tedbirler alınmalıdır?  

2. Yüksek Mahkemenin kararı, 50 nci maddeye  göre, paralı ‘olan ve kâr gayesi 
güttüğü  kabul olunan, ilk ve orta dereceli özel okulların  tamamını da içine aldığına 
göre, bu hususta  hangi tedbirlere başvurulmalıdır?  

3. Anayasa Mahkemesi kararı muvacehesinde;  temel hak ve hürriyetlere 
ilişkin, Anayasanın  21 nci maddesinde yazılı, “Herkes bilim  ve sanatı serbestçe 
öğrenme ve öğretme,  açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma  hakkına 
sahiptir”,“Eğitim ve öğretim Devletin gözetim ve denetimi  altında serbesttir” 
hükmü ile, 40 nci  maddede yazılı, “Herkes dilediği alanda çalışma  ve sözleşme 
hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler  kurmak serbesttir” hükmü ve bilhassa  10 ncu 
maddede kayıtlı, “Herkes kişiliğine bağlı,  dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 
temel  hak ve hürriyetlere sahiptir” emri ile, 11 nci  maddenin son fıkrasında yer alan, 
“Kanun, kamu  yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet  ve millî güvenlik 
gibi sebeplerle de olsa bir  hakkın ve hürriyetin özüne dükunamaz” emri,  Anayasa 
hukuku bakımından, değeri ve anlamı  kalmıyan maddeleri midir?  

4. Özel öğretim kurumlarında, halen:  

Anaokulu olarak; 70 okul, 2 087 öğrenci ve  117 öğretmen, 

İlkokul olarak; 91 okul, 16 186  öğrenci ve 713 öğretmen, 

Orta dereceli okul olarak;  162 okul, 31 383 öğrenci ve 2 535 öğretmen,  

Yüksek dereceli okul olarak; 39 okul, 42 449  öğrenci ve 1 822 öğretim üyesi 
mevcuttur.  

Bu, toplam olarak, 362 okul, 92 105 öğrenci  ve 5 187 öğretmen yapar.  Bu, şu 
demektir ki, Anayasa Mahkemesi kararı,  memleketimizin içinde bulunduğu çok ağır  
şartlara ve imkânsızlıklara rağmen, rijid bir  anlayış içinde, çözümü kolay olmıyacak 
olan,  ağır ve ciddî bir eğitim sorunu daha ortaya  çıkarmıştır.  Bu konu, aynı zamanda 
Ve herşeyden evvel  100 000 aileyi ve bir okadar genci büyük endişelerle  karşı 
karşıya getirmiştir.  Anayasanın 53 ncü maddesi muvacehesinde,  Devletin, bütün 
bu özel kurumların ve öğrencilerin  yükünü ve işletme masraflarını üstüne  alması 
mümkün olacak mıdır?  
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5. Biran için, Devletin bu yükü kaldırabileceğini  kabul etsek bile, nüfusun her yıl 
1 milyon  artan, gerek orta ve gerekse yüksek derecede  öğrenim yapmak istiyenlerin 
sayısı her yıl  daha çoğalan fakir bir memlekette, bundan sonra,  özel teşebbüsün 
yardım ve desteği olmadan,  Devlet, Anayasanın 50 nci maddesine istinaden,  halkın 
eğitim ve öğretim ihtiyacının tamamını  nasıl karşılayabilecektir?  Devlet, bir anda 
hepsini üstüne almaya kalkarsa,  53 ncü maddenin anlamı ne olacaktır?  Kamu 
vicdanında yerleşen kanaat odur ki, kesin  ve değişmez olmasına rağmen, Anayasa 
Mahkemesi,  maaleısef, Anayasa hukuku anlayışına  ters düşen, bilimsel, objektif 
ve tarafsız olnııyan  bir karara varmış bulunmaktadır.  Bizzat Anayasa Mahkemesi 
Sayın Başkanı  ile diğer dört sayın üye, karara koydukları  muhalefet şerhlerinde, 
bu durumu pek açık vemukni  bir şekilde ifade etmişler ve kararın Anayasaya  
aykırı olduğunu ortaya koymuşlardır.Az çok hukuktan anlıyan vatandaş da böyle  
düşünüyor, ilim adamlarımızın pek çoğu da böyle  yazıyor.  

Bu hususta, Millî Güvenlik Kurulunun  22 Ocak 1971 tarihli bildirisinin 2 nci 
maddesi  de, kamuoyunun bir dilimi olarak, açık bir görüş  getirmiş bulunmaktadır. 
Bu bildiri de aynen:  “Üniversitelerimizin özerkliğini korumak,  üniversite mensupları 
kadar, Hükümetin de  görev ve sorumluluğu altındadır. Ancak, bu  özerkliğin, 
Anayasanın 21 nci maddesiyle tesbit  edilen, her türlü öğrenimin, Devletin gözetim  
ve denetimi altında serbest olduğu genel ve mutlak  hükmünü ortadan kaldıracak bir 
nitelik ve  kapsam taşımadığı da hiçbir zaman unutulmamak  gerekir” denmektedir.  
özel eğitim ve öğretim müesseseleri, her  derecesi ile, bütün batılı demokratik 
memleketlerin  Anayasalarında yer almıştır. Ve bunlar,  Devlet okullarından daha iyi 
gelişme imkânı  bulmuşlardır.  Atatürk, daha 1925 yılında, özel teşebbüsün,  eğitim 
hizmetlerine katkıda bulunmasını teşvik  için, T.B.M.M.ni açış nutkunda, mebusların  
ve vatandaşların dikkatini çekmiş, şöyle  buyurmuştur:  “Maarifimizden bahse 
başlarken, kız ve erkek  çocuklarımızın ana ve babalarının tahsil  için gösterdikleri 
umumi şevk ve tehalükü takdirle  tezkâr etmek isterim. Büyük Millet Meclisinin  ve 
Hükümeti Cumhuriyetimizin âzami  vesait ve gayreti sarfettiği müsellem olmakla  
beraber, ilim ve tahsilin feyiz ve nuruna olan  iştiyakı, umumu tatmin edebilmekten 
henüz  uzaktır, önümüzdeki sene için, Devletçe yapılabilecek  âzami fedakârlığı 
rica ederken, erbabı  yesardan olan vatandaşlarımıza da şayanı himayat  olan 
çocuklarımıza hususi teşebbüsleri  ile okutup yetiştirmelerini ehemmiyetle tavsiye  
ederim.”  Görülüyor ki, Türkiye’nin şartları ve imkânları  bakımında, özel eğitim 
kurumlarının faaliyetlerini  kısıtlamak şöyle dursun, bilakis, Devletin  daha sıkı 
denetim ve gözetimi altında, bu  kurumları yaşatmaya ve geliştirmeye mecburuz.  

12 Nisan 1971 tarihindeki 85 nci Birleşimde,  gündem dışı bir konuşma ile yüksek 
heyetinize  arz ettiğim üzere, 9 Temmuz 1971 tarihine kadar, bu önemli soruna bir 
çare bulmak gerekmektedir.  Yeni Hükümet bu hususta bâzı teşebbüslere  girmiş 
olmakla beraber, bu meselenin hallinde,  son söz sahibi olarak, parti gruplarının ve  
değerli milletvekillerinin görüşlerini ortaya  koymalarına mutlak zaruret vardır. Bu 
maksatla  açılacak müzakerenin, ilgililere yol göstereceği  inancını taşıyorum.  Bu 
itibarla:  
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1. Özel yüksek okulların durumuna bir çare  bulmak maksadiyle, Anayasanın 
83 nci maddesi  gereğince, Meclisimizde bir Genel Görüşme  açılmasını,  

2. 9 Temmuza kadar olan zamanın darlığı  ve işin önemi ve müstaceliyeti göz 
önüne alınarak,  bu genel görüşmenin, gündeme alınıp  alınmaması hususunun,  

3. Şayet gündeme alınması kabul olunursa,  gündemde bulunan diğer genel 
görüşme konularından  önce ve onlara takdimen müzakere  konusu edilmesiniarz ve 
teklif ederim.”141

İSMAİL KEMAL SATIR (ADANA) ve Konya Milletvekili Orhan Okay 
ile Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, bugüne kadar uygulanmakta olan 
yabancı sermaye politikasının somut sonuçlarını değerlendirmek yabancı 
sermaye yatırımlarının doğal kaynaklarımız üzerinde çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tespit etmek ve Türkiye’nin bugüne kadar 
uyguladığı yabancı sermaye politikası hakkında bilgi edinmek maksadı ile 
Anayasanın 88. maddesi, uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergeleri 

Kemal Satır (Adana), Orhan Okay (Konya) ve İbrahim Öztürk (Maraş) tarafından 
verilen, uygulanmakta olan yabancı sermaye politikasının somut sonuçlarını 
değerlendirmek, yabancı sermaye yatırımlarının doğal kaynaklar üzerinde çeşitli 
alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit etmek ve Türkiye’nin uyguladığı 
yabancı sermaye politikası hakkında bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşmeaçılmasına dair önergeleri, Millet Meclisi’nin 
5 Mayıs 1971 tarihinde toplanan 95 nci birleşiminde görüşüldü. Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Demokratik Parti Grup 
Başkanvekili tarafından verilen bir önergeyle, yabancı sermaye politikasının somut 
sonuçlarını değerlendirmek, yabancı sermaye yatırımlarının doğal kaynaklar üzerinde 
çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları tespit etmek amacıyla verilmiş 
bulunan birleştirilmiş önergelerin (8/2, 8/34, 8/36) üzerinde yapılacak görüşmelerin, 
konunun ehemmiyetine ve işin müstaceliyetine binaen yalnız bu meseleye münhasır 
olmak ve emsal teşkil etmemek kaydiyle Çarşamba birleşiminde müzakere konusu 
olan sunuşlarla sözlü sorulardan ve diğer bütün işlerden önce yapılmasına karar 
verilmesi teklif edildi. Bu önerge kabul edildi. 

Önerge sahibi olması itibariyle Kemal Satır’a (Adana) ilk söz verildi: “Ülkemizde 
yabancı sermaye sorunu son yıllarda yüzeye çıkan başlıca tartışmalar arasında 
olmasına rağmen, henüz yeterince aydınlığa kavuşmamış, gereğince işlenmemiş 
bir konudur. Bu itibarla, önergemi kabul etmek suretiyle görüş ve endişelerimizi 
açıklamak, HükümeteYüce Meclisin eğilimini duyurmak fırsatını veren değerli 
arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim. Konumuz, sermaye hareketlerinin 
bütünüyle ilgili olmayıp özel yabancı sermaye yatırımlariyle sınırlı bulunmaktadır. 
Sermayenin niteliğine, toplumsal yapılara, hattâ kolektivist veya kapitalist 
modellere göre bazan farklı, bazan da ortak yönler arz eden bu önemli sorunu, her 
ülkenin kendi ekonomik ve siyasal koşulları açısından değerlendireceği aşikârdır. 

141  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), 
s. 669-671.
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Günümüzde İngiltere, Fransa, Japonya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde bile 
büyük bir hassasiyetle izlenmekte olan, hattâ bir bağımsızlık sorunu olarak tartışılan 
yabancı sermaye politikasının az gelişmişliğin kısır çemberini kırmaya uğraşan bir 
ülkede, özellikle bir zamanlar kapitülâsyonların, ekonomisini asırlarca bunaltıp 
çökerttiği yurdumuzda ayrı bir önem taşıdığı bilinen bir gerçektir.Bu bakıma biz 
konuya iki açıdan bakarak, yabancı sermaye yatırımlarını önce ekonomik düzeyde 
tartışmak sonra da politik yönüne değinmek istiyoruz. Ortak amacı, Türkiye’nin 
kalkınması, toplumun mutluluk ve refahını sağlamak olan siyasi partilerin hizmet 
yarışında uygulayacakları yöntemler elbette birbirinden farklı olacaktır. Fakat bâzı 
öyle noktalar, öyle asgari müştereklervardır ki, bunların üzerinde birleşmek ulusal 
bir görev kabul edilmelidir. Bu nedenledir ki, önergemin amacı ne suçluaramak, 
ne de bu kadar önemli bir konuda polemikyapmaktır. Adalet Partisi iktidar 
dönemindeolduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin iş başında bulunduğu 
dönemlerdede hatalar yapılmış, yanlış yabancı sermaye politikaları yürütülmüş 
olabilir. Fakatuygulamalar ilerledikçe ortaya çıkan gerçekleri gözden geçirmek ve 
yeni politikalarımızıbu değerlendirmeler ışığında düzenlemek ulusal çıkarlarımızın 
kaçınılmaz gereğidir.

Sayın milletvekilleri; Konuya bakış açımızı böylece ifade ettikten sonra, şimdi 
de Cumhuriyet döneminin yabancı sermaye politikalarına değinmek istiyorum. 
Bilindiği gibi ülkemizde yabancı sermaye hareketlerinin belirli aşamaları olmuştur. 
Birincisi, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hazırlıyan kapitülâsyonların 
tasfiye edildiği ve Türkiye’ye yabancı sermayenin girmediği dönemdir. Ancak 
daha sonraları yabancı sermaye hareketlerinde önemli bir değişiklik başgöstermiş, 
İkinci Cihan Savaşı öncesinde genellikle hammadde alanına yani kendi ülkesine 
iptidai madde sağlamak amacına yönelen yabancı sermaye, savaşı takibeden 
yıllarda gittiği ülke piyasasına ürünlerini satmak üzere imalât sanayiine akmaya 
başlamıştır. Bu yenilik, tasarruf ve dış kaynak yetersizliği içinde bulunan ülkelerin 
yabancı sermayeyi, kalkınmasına yardımcı bir unsur görmelerine yol açmıştır ve 
Türkiye’de ilk defa 1947 yılında 13 sayılı Kararname ile nakdî sermaye ve işletme 
akçalarını dışardan getirmek, bunun yanısıra ihracatı artırıcı nitelikte olmak şartiyle 
sanayileşmemizi hızlandıracak yabancı sermaye yatırımlarına bâzı kolaylıklar 
sağlanmak istenmiştir. Yabancı sermayeyi teşvik dönemine ise 1951 yılında çıkarılan 
5821 sayılı Kanunla geçilmiş, daha sonraki yıllarda 1954 te 6224 sayılı Kanun 
yabancı sermayeye tanınan hakları genişletirken, yine 1954 senesinde 6327 sayılı 
Petrol ve 1960 senesinin ikinci ayında ise 7462 sayılı Ereğli Demir Çelik kanunları 
kabul edilmiştir. Plânlı dönemde yabancı sermayenin kalkınmamıza yararlı olmasını 
sağlıyacak ilkeler tesbit edilerek plân ve programlarda belirtilmeye başlanmıştır. 
Ancak, yabancı sermayenin temel politikası teşvik kanunlariyle yürütüldüğü, diğer 
mevzuat istisnai ve sınırlı bir çerçeveyi düzenlediği içindir ki, mâruzâtımız esas 
itibariyle 6224 sayılı Kanunun kapsamına giren uygulamalara ilişkin olacaktır. 
Sayın milletvekilleri; Acaba yabancı sermayenin ekonomimize nasıl bir katkıda 
bulunacağı düşünülmekte ve kalkınmamızda neden yardımcı bir kaynak kabul 
edilmektedir? Yabancı sermaye politikamızın tartışılabilmesi için öncelikle bu 
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sorunun cevaplandırılması, yabancı sermaye yatırımlarının hangi amaçla teşvik 
olunduğunun bilinmesi gerekir. Bizim gibi gelişmenin ilk basamaklarını tırmanan 
ülkeler, biri sermaye birikimini gerçekleştirecek tasarrufların yetersizliği, diğeri iç 
üretimle sağlanamıyan yatırım malları olmak üzere başlıca iki nedenle dış kaynak 
ihtiyacı duymaktadırlar, özel yabancı sermayeye bu sebeple, yani tasarruf ve dış 
ticaret açığı nedeniyle başvurulmakta ve bu yatırımların getirdiği sermayenin, ülke 
ekonomisine doğrudan doğruya bir katkıda bulunarak üretim kapasitesini artıracağı 
kabul olunmaktadır. Bunun yanısıra yabancı sermayeden beklenen bir diğer fayda; 
modern teknoloji, üretim ve işletme metotlarının yapılmasına yardımcı olmasıdır, 
işte bu varsayımdan hareket edildiği takdirde, yabancı sermayenin kıt döviz ve 
tasarruf imkânlarını artırıp ülkemize işletme tecrübesi getireceğini ve yatırımlariyle 
ekonomik gelişmeyi olumlu yönde etkiliyeceğini düşünmek gerekecektir. Yabancı 
sermaye ile yapılacak geniş işbirliği sonunda, yurdumuzun işlenmiyen kaynakları 
işler hale getirilecek, işsizlere yeni iş alanları açılırken, meydana gelecek iktisadi 
canlanma ve kalkınmadan sermayedar da kemdi payını elbette alacak ve bu yolla 
Türkiye kalkınmış olacak. Kısaca özetlediğimiz yabancı sermayenin yararlığıyla 
ilgili bu görüşler, son yıllarda, artık değerini kaybetmiş bulunmaktadır. Uygulama, 
gerçeklerin özellikle az gelişmiş ülkelerde çok farklı olduğunu göstermektedir. 
Son yıllarda yurdumuzda yapılan tarafsız nitelikteki bilimsel çalışmalar, kamu 
kuruluşlarının hazırladığı resmî belgeler, Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin 
yararlı değil, genellikle zararlı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu gerçeği resmî 
açıklamalara dayanarak değerlendirmek, plân ve program ilkeleriyle uygulama 
arasındaki ayrılıkları ortaya koymak istiyorum. İkinci Beş Yıllık Plânın 119 ncu 
sayfasında yabancı sermaye yatırımlarının ek bir tasarruf, döviz ve teknoloji kaynağı 
olarak önem taşıdığı, ancak Türk müteşebbislerinin teknik bilgi, tecrübe ve sermaye 
yetersizliği sebebiyle ele alamadığı sanayi dallarında kabul edileceği belirtilmiştir. 
Bu ilkeler, uygulama programlarıyla da ifade edilmiş ve 1970 programında aynen; 
genellikle uzun süreli bir ithal ikamesi ve ödemeler dengesine her zaman müspet 
etki yapacak büyük çaplı bir ihraç imkânı getirmiyen ve tüketim malı üreten sanayi 
dallarında yabancı sermaye girişlerine ve genişlemelerine müsaade olunmıyacağı 
belirtilmiştir. Devletin plân felsefesini yansıtan bu ilkelere göre ekonomimize yararlı 
kabul edilmesi için yabancı sermaye yatırımlarının; 

1. Üretim kapasitesini artırıcı bir tasarruf ve döviz kaynağı teşkil etmesi, 

2. Ödemeler dengemizi her zaman olumlu yönde etkiliyen büyük çaplı bir ihracat 
imkânı veya uzun süreli bir ithal ikamesi sağlaması, 

3. Üstün bilgi ve teknoloji getirmesi, tüketim ve lüks madde üretimine 
yönelmemesi, Türk müteşebbislerinin faaliyet gösteremediği sanayi dallarında 
yatırım yapması gerekmektedir. Sayın milletvekilleri; Yabancı sermaye yatırımlarını 
ekonomik düzeyde tartışırken, elbette ki, söven endişelerle onu mutlaka mahkûm 
etmek gayreti içinde olmamalıyız. Buna ‘karşılık yabancı sermayeyi savunurken 
de, gelişmiş ekonomilerden bünyemize uymıyan örnekler vermemeli veya sosyalist 
devletlerin bile yabancı sermayeyi kabul ettiğinden bahsedip kestirme çözüm yolları 
aramamalıyız. Önemli olan, yabancı sermaye sorununu ön yargılara kapılmadan, 
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plân ve program hedefleri doğrultusunda tartışmak, ekonomik katkısını yukarda 
sıraladığımız ölçüler çerçevesinde değerlendirmektir. Konuyu bu açıdan ele 
aldığımız takdirde, öncelikle bu yatırımların kaynak değerini tesbit etmek gerekir. 
Bugüne kadar olan uygulama yabancı sermayenin kıt kaynaklarımıza ciddî bir 
katkısı olmadığını göstermiştir. Plândaki varsayımın aksine, bu yatırımlar, tasarruf 
ve döviz kaynağı olarak ciddî bir değer taşımamakta, esasen yatırılan sermayenin 
büyük bir kısmı da dış kaynak niteliğinden yoksun bulunmaktadır. Bazen Türkiye’de 
kazanılmış kârlar ve imtiyazlı krediler sermaye tevsii suretiyle yabancı sermayeye 
ilâve olunmakta, bazen de birtakım teknolojiler yüksek değerlerle gayri maddi 
haklar adı altında getirilen sermayenin önemli bir kısmını teşkil edebilmektedir. 
Son yıllarda toplam yabancı sermaye içindeki gayrimaddî hak payının giderek 
büyümekte oluşu bu yatırımların kaynak değerini daha da azaltmaktadır. 1965 yılına 
kadar ortalama % 4,5 civarında olan gayrimaddî hak payı son yıllarda % 20 nin 
üzerine çıkmıştır. 1968 yılı ekonomik raporunun 55 nci sayfasında yer alan tablo bu 
gerçeği yeterince ortaya koymaktadır. Tabloya göre 1966 yılındaki 90 milyon liralık 
yabancı sermaye girişinin 16 milyon lirasını gayrimaddî hak payı teşkil etmektedir. 
1967 de yurda gelen toplam 207,9 milyon liralık yabancı sermayenin 62,4 milyonu 
gayrimaddî haktır. 1968 yılında ise Ocak - Eylül aylan itibariyle 264 milyon lira 
tutarında yabancı sermaye gelmiş ve bunun ‘64 milyon lirası gayrimaddî hak olarak 
kabul olunmuştur. Böylece, son senelerde yabancı sermaye girişlerinin önemli bir 
kısmını gayrimaddî hak teşkil ettiğinden tasarruf yetersizliği ve sermaye birikimine 
yardımcı bir kaynak kabul edilemeyeceği, aksine kâr transferlerini büyüterek kaynak 
israfına yol ağacağı aşikârdır. Ayrıca bu yatırımların büyük bir kısmı aynî mallarla, 
yani çoğu kez gerçek fiyatlarının çok üstünde değer biçilen yüksek bedelli makina ve 
teçhizat ile karşılanmakta, döviz olarak yurda getirilmesi gereken nakdî sermaye ise, 
yatırımların ancak küçük bir kısmı ile sınırlı bulunmaktadır. Nitekim 1970 uygulama 
programında 1970 1972 dönemi içinde Türkiye’ye 2 milyar liralık yabancı sermaye 
yatırımı yapılacağı belirtilmiştir. Burada dikkati çeken, bu 2 milyar liralık yatırımın 
dış para değerinin 100 milyon dolar olarak ifade edilmiş olmasıdır. Yani, 2 milyar 
liralık yabancı sermaye yatırımının eski kur itibariyle 1 100 000 000 liralık kısmı yurt 
içi kaynaklarla karşılanmakta, dışardan sağlanacak kaynaklar ise toplam sermayenin 
yarısına dahi ulaşamamaktadır. 1971 programında bu konuda her hangi bir açıklama 
yapılmamış olmakla beraber, aradaki bu farkın yeni kur hesabiyle daha da artacağı 
aşikârdır. Kaldı M, bu iki milyar liralık yatırımların dış para değeri olan 100 milyon 
doların tamamının da Türkiye’ye döviz olarak gireceğini düşünmek doğru değildir. 
Bunun bir kısmı aynî sermaye olarak gelecek, bir kısmı da teknoloji karşılığı gelmiş 
farz edilecektir. Sayın milletvekilleri; Yabancı sermaye yatırımlarının kaynak 
değerini azaltan bir diğer unsur; bazen taahhüd edilen yetersiz sermayenin dahi 
getirilmeden, yerli kaynaklı yabancı sermaye tesisleri kurulabilmesidir. Bu durum, 
yerli - yabancı ortaklığı şeklinde yapılan yatırımlarda özellikle göze çarpmaktadır. 
Meselâ, kablo imalâtında tek üretici durumunda olan bir şirkette yabancı grup 8,5 
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milyon dolar taahhütte bulunduğu halde, ancak 900 bin dolarını getirmiş, yatırımı 
yurt içinden sağladığı 17 milyon lira kredi ile gerçekleştirerek katıldığı tesise hâkim 
olmuştur. 

Bir başka örnek ise, ferro-krom üretmek ve satmak üzere Etibahk iştirakiyle 
kurulmuş bir yabancı ortaklıktır. 1958 yılında 2 milyon lira sermaye ile kurulan 
şirket, 1961 yılında iki defa sermaye artırımında bulunarak, sermayesini 30 milyon 
liraya çıkarmış ve yabancı grupun ortaklığa, iştiraki know-how ve mühendislik 
bilgisi tutarı olan 12 milyon liraya inhisar etmiş ve bu gayrimaddi hak karşılığı, 
ortaklıkta yüzde 40 pay sahibi olabilmiştir. Bunun yanısıra aynı yabancı grup bir 
yönden ortağı bulunduğu şirketin satışlarından yüzde 3,75 kâr alırken, bir yönden de 
ferro-krom fiyatlarını dünya piyasasından 100 dolar eksik göstermeyi becerebilmiş 
ve sonunda 1970 yılında tasfiyeye tabi tutulmuştur. Bu gerçekleri daha belirgin 
bir biçimde anlatabilmek için bir diğer yabancı sermaye ortaklığına değinmek 
yararlı olacaktır. 15. 1. 1969 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan bir kararnameye 
göre, Sümerbank ile Alman B.A.S.F. Firması tarafından yapılması öngörülen 100 
milyon liralık bir yatıranın toplam sermayesi 60 milyon liradır. Sümerbank şirkete 
24 milyon lira nakdî sermaye ile iştirak etmekte, yabancı firma ise ortaklığa 36 
milyon lira ile katılmaktadır. Anlaşmanın üretim alanını dilediği gibi genişletmesine 
açık bono veren 4 ncü maddesi veya yabancılara petro-kimyanın kapılarını açan 
5 nci maddesi bir yana bırakılsa dahi, yabancılarca yurda getirilen sermayenin 
terkip tarzı üzerinde dikkatle durmak gerekir. Şirkette yabancı grupu yüzde 60 pay 
ve karar sahibi yapan 36 milyon liranın 23 milyon lirası aynî; 1,5 milyon lirası 
nakdî sermaye olup, mütebaki 11,5 milyon lirası ise mühendislik ve teknik bilgi 
karşılığıdır. Fakat bunun belki de en ilginç ve eğlenceli yönü, bilinen ve son derece 
basit bir teknikle üretilmekte olan «zırnık», yani sodyum sülfür imali için dahi 
gayrimaddi hak tanınmış olmasıdır. Halk deyişi ile «zırnık etmek» sözünün bundan 
böyle anlamını kaybettiği ve artık milyon değerinde bir teknikle üretilen bu pahalı 
nesneden saygı ile bahsetmek gerekeceği ortaya çıkmaktadır. Böylece zırnığın deri 
imalâtındaki soylu katkısı kadar, kükürt ile sodyumu birleştirmenin mânevi hakkı 
da anlaşılmış olmaktadır. Her halde anlaşmanın en olumlu yönü de bu olsa gerektir. 
Demek ki, daha önce de belirttiğimiz gibi; özellikle son yılların yabancı sermaye 
yatırımlarında, gayri maddi hakların toplam sermaye ‘içindeki payı yüzde 30 gibi 
insafsız bir seviyeye ulaşabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, teknoloji konusuna değinmişken, bu noktada biraz daha 
durup, yabancı sermaye olarak ithal etmekte olduğumuz gayrimaddi halkların 
gerçek mahiyetini eleştirmemiz yerinde olacaktır. Yukarda belirttiğimiz gibi, 
yabancı sermayeye başvurulmasının bir sebebi de, teknolojik bilgi ve işletme 
tecrübesine duyulan ihtiyaçtır. Ne var ki, Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin 
bu nitelikte olduğunu söylemek oldukça güçtür. Ülkemizdeki yabancı sermaye 
yatırımlarının yoğun bulunduğu ilâç, buzdolabı, otomobil ve kamyon montajı gibi 
sanayi dallarında, esasen ileri bir teknolojiye ihtiyaç olmadığı da bir gerçektir. Zira, 
aynı dallarda çalışan yüzde yüz millî kuruluşlarımız mevcuttur ve bunlar aynı kalite 
malları fazla güçlük çekmeden üretmekte ve hattâ ihraç edebilmektedirler. Yabancı 
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sermayenin üstün teknoloji getirdiği bir an için kabul edilse dahi, bunun karşılığında 
know - how, royalty, patent gibi adlar altında sağladıkları haklar Türk ekonomisine 
insafsızca yük olmaktadır. Yabancı sermayedar şüphesiz kâr etmek amacı ile 
gelmektedir. Bunu yadırgamamak ve olağan karşılamak işin bünyesi icabıdır. Ancak, 
Türkiye’de çoğu kez tekel kurarak, yüksek kârlar sağlayabilen bu kuruluşlara 
getirdikleri aynî ve nakdî sermaye karşılığı sağladıkları yüksek kârlar kâfi değilmiş 
gibi, bir de “gayri maddî haklar” adı altında, ayrıca teknolojilerini satın alan haksız 
ve gereksizdir. Aynı teknolojinin, aynı iş kollarında faaliyet gösteren kuruluşlar 
tarafından Türkiye’ye tekrar tekrar satıldığı da yabancı sermaye gerçeğinin bir acı 
yönüdür. Örneğin, lâstik sanayiinde imalâtın yüzde 100 ünü elinde bulunduran 3 
firma aynı teknolojiyi uyguladıkları halde, tekniklerini, yani aynı teknik bilgiyi ayrı 
ayrı satmayı becerebilmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Şimdi konunun ekonomik bakımdan son derecede 
önemli bir başka yönüne değinerek, yabancı sermayenin ödemeler dengesi 
üzerindeki etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Bu amaçla önce yabancı sermaye 
yatırımlarının sağladığı ihraç ve ithal ikamesine değinmek, sonra da kâr transferleri 
üzerinde durmak yararlı olacaktır. İlk tetkik etmemiz gereken husus, yabancı 
sermayenin ihracata olan katkısıdır. Bu yatırımların ihracata olan etkisi incelenirken, 
konuyu iki açıdan ele almak, hammadde alanına yönelmiş yatırımlarla imalât sanayii 
ürünlerinin ihracına yönelen yatırımları birbirinden ayırmak gerekir. Zira hammadde 
alanında ihraçta bulunan yatırımlar, yan sanayilerin gelişmesine yardımcı olmak 
durumunda değildirler. Bunlar daha çok, bâzı büyük firmaların kendi ülkesine veya 
diğer ülkelerde kurulmuş tesislerine hammadde sağlamak amacı güderler. Bazen <Le 
uluslararası fiyatları tutmak veya ayarlamak için, kaynakların işletme hakkını alarak, 
gerekirse paravan firmalar kurarak kendi yararlarına üretimin kontrolünü ellerinde 
tutmak suretiyle başkalarının aynı sahalarda faaliyet göstermesini önlemiş olurlar. 
Bu nedenle hammadde alanındaki üretim kararlılık göstermez, yabancı müteşebbisin 
uzun veya kısa süreli çıkarlarına göre ayarlanmış olur. Kaldı ki bu yatırımlar, tükenen 
kaynaklara yönelmiş bulunmaktadırlar. Uluslararası alanda bu çeşit hammaddelere 
talep arttığı ve maddeler azaldığı oranda, değeri zaman içinde yükselecektir. Ayrıca 
bu çeşit tükenen maddelerin bir kısmı stratejik önem taşımakta olup, yabancıların 
el atmaması gereken önemli kaynaklardır. imalâta yönelmiş sanayi yatırımlarının 
ihracata olan katkısına gelince: Hiç şüphe yoktur ki, üretilen mamulleri diğer ülkelere 
ihraç eden yabancı sermaye kuruluşları, ülkemizin kıt döviz kaynaklarına olumlu 
bir katkıda bulunacaktır. Fakat Türkiye’deki yatırımların bu yönde bir gelişme 
göstermediği, aksine tüketim eğilimlerini artırmakta olduğu, bazan da dış ülkelere 
ihraç imkânlarını kapatan bâzı kayıtlarla geldiği anlaşılmaktadır. Cooley Fonundan 
yardım görenler bu meyandadır. 

Bu nedenledir ki, son yıllarda gelişme çabasında olan bâzı ülkeler, yabancı 
sermaye kabul ederlerken ihraç garantisi istemektedirler. Oysa Türkiye’de bu konuda 
gerekli tedbirler alınmadığı gibi, ihraç şartını garanti edecek yeterli müeyyideler 
de mevcut bulunmamaktadır. Sonuç olarak; Türkiye’de imalât sanayiine yönelmiş 
yabancı sermaye yatırımlarının, ihracatımıza, birkaç istisnası dışında, olumlu bir 
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katkıda bulunmadığı ve daha çok yurt içi talebe yönelmiş olduğu kabul edilebilir. 
Her ne kadar bâzı yatırım izinlerinde ihraç şartı konulmakta ise de, genellikle bu 
şartın ciddî bir önem taşımadığı görülmektedir. Bu gerçeği somut bir örnekle tesbit 
etmek, bu vesile ile plân ve program ilkelerine aykırı bir uygulamaya da değinmek 
isterim: 

20 Mart 1968 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan bir kararname ile bir yabancı 
firmaya nişasta ve glikoz sanayiinde büyük bir yerli tesisin yüzde 60 oranındaki 
hissesini devralmak hakkı tanınmıştır. Burada dikkati ilk çeken husus; gerek nişasta 
ve glikozun ve gerek onun yan mamulleri olan mısır, gloten ve bâzı unlu maddelerin 
tüketim maddeleri niteliğini taşımasıdır. Plân ve program açısından mevcut bir diğer 
sakınca ise, yabancı sermayenin Türk müteşebbislerinin faaliyet gösterdikleri ve 
yeterli olabildikleri bir alana kabul edilmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra, yabancı firma 
yeni bir kuruluşa gitmemekte, mevcut bir kuruluşu devralmaktadır. Esasen bu konuda 
kapasite yaratılmasına ihtiyaç olmadığı, aksine yüzde 40 oranında âtıl kapasite 
bulunduğu bilinmektedir, ikinci Beş Yıllık Plânın hazırlık çalışmalarında Özel 
İhtisas Komisyonunun «Nişasta Komitesi Raporu», bu alanda mevcut kapasitenin 
fazlasiyle yeterli olduğunu tesbit etmiştir. Nitekim talep azlığı nedeniyle bâzı yerli 
teşebbüsler bu alandaki faaliyetlerini tatil etmek zorunda kalmışlardır. Her ne kadar 
yabancı firmanın getireceği teknoloji ile talep seviyesini artıracağı düşünülebilirse 
de, böyle bir teknoloji süslü kâğıtlarla lüks paketlemeden öteye gitmiyecek ve 
tüketim eğilimlerini de kamçılamış olacaktır. Fakat bu konuda asıl üzerinde durmak 
istediğimiz husus, Kararnamenin 3 ncü maddesinde yer alan ihraç şartıdır. Buna 
göre, yabancı firma transfer edilecek kâr kadar bir ihracatı, yalnız ilk 5 yıl müddetle 
gerçekleştirmek zorundadır. Aslında bu şartın hiçbir değer taşımadığı şüphesizdir. 
Zira bu firma dilediği takdirde ilk 5 yıl içinde kazancını dışarıya çıkarmak yerine, 
sermaye tevsiine tahsis ederek, ihraç mükellefiyetinden kurtulmuş olacaktır, tik 5 
yıldan sonra ise, böyle bir mükellefiyet bahis konusu olamıyacağından, kârlarının 
bütününü transfer etmek hakkına sahibolacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Yabancı sermayenin ödemeler dengesi üzerindeki olumlu 
etkisini tâyin eden bir unsur da, sağlayacağı ithal ikamesidir. Muhakkak ki, yabancı 
sermaye kuruluşlarının, gerçekten yatırım malları ve ara malları üretmeleri halinde 
ithal talebini azaltıcı, böylece kıt döviz kaynakları üzerinde baskıyı hafifletici bir 
etkisi olacaktır. Ancak, Türkiye gibi esasen tam bir liberasyonun uygulanmadığı 
ülkelerde bu kuruluşların ciddî bir ithal ikamesi sağladığından bahsetmek oldukça 
güçtür. Zira, himaye tedbirleri nedeni ile pazar bulma güçlüğü çeken firmalar, 
ithal ikamesi sağlıyacağı iddiası ile kendilerine ürünlerini satacak pazar aramakta 
ve bu yoldan ithalât sınırlamalarını aşabilmektedirler. Böylece kendi sanayiimizi 
korumak için kurduğumuz gümrük duvarlarını dolambaçlı yollardan aşarak, hattâ bu 
duvarların arkasına sığınarak yüksek kârlarını sağlamaktadırlar. Bunun içindir ki, bu 
kuruluşların ürettiği mallar uluslararası piyasadan çok daha ucuza temin edilebilecek 
iken, yurt içi piyasada yüksek bedellerle sağlanabilmektedir. Sayın milletvekilleri; 
Yabancı sermayenin ödemeler dengesi üzerindeki etkisinde kâr transferlerinin 
özel bir önem taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bu yatırımların ihraç ve ithal ikâmesi 



235

sağlıyarak ekonomimize olumlu bir katkıda bulunduğu kabul edilse dahi, yurt 
dışına çıkardıkları kazançların bu katkının çok üstünde olduğu anlaşılmaktadır. 
Yabancı sermaye yatırımlarının ödemeler dengemiz üzerindeki olumsuz etkilerini 
görebilmek için uzun boylu araştırmalara lüzum yoktur. Sadece 1970 yılı ekonomik 
raporunun 33 ncü sayfasında ek tabloya şöyle bir göz atmak dahi gerçeği yeterince 
ortaya koymaktadır. Bu gerçek, yabancı sermaye transferlerinin gelen yabancı 
sermayeden daha yüksek bir düzeye ulaşmış olduğudur. Tabloya göre, ilk geldiği 
yıl ödemeler dengesini olumlu yönde etkilermiş gibi görünen bu tür yatırımlar, kısa 
bir süre sonra getirdiğinden daha fazlasını alıp götürmektedir. Gerçi belirli yıllar 
itibariyle yapılacak kıyaslamaların bâzı yanıltıcı sonuçlar vermesi mümkündür, 
fakat bu mukayese yine de bâzı önemli gerçekleri ortaya koymakta ve bütün 
bilimsel araştırmalarda uygulanmakta olan bu yöntem gelişmekte olan ülkelerdeki 
yabancı teşebbüslerin her yıl yatırdıkları sermayenin üç katına yaklaşan bir kazanç 
sağladıklarını ve iki katı kadarını da dışarıya transfer ettiklerini göstermektedir. 
Türkiye’de de yabancı sermaye kuruluşlarının kâr transferleri daha şimdiden 
gelecek yılların önemli bir sorunu olarak kendisini hissettirmeye başlamıştır. Yapılan 
resmî beyanlara göre, son 4 yıl zarfında yurda gelen 112,9 milyon dolarlık yabancı 
sermayeye karşılık 121,9 milyon dolar kâr transfer edilmiş bulunmaktadır. Her ne 
kadar bu transferlerin daha önceki yıllarda yurda girmiş yatırımların sonucu olduğu 
iddia edilebilirse de, aslında bunun dahi yapılabilir transferlerin çok altında kaldığı 
bir vakıadır. Zira Resmî Gazete ile yayınlanan 1969 yılı uygulama programının 51 
nci sayfasında aynen; “Yabancı sermayenin transfer ettiği yıllık kâr miktarı toplam 
yatırımının yüzde 30 una yaklaşmaktadır” denilmektedir. Şu halde 1970 ekonomik 
raporunun 33 ncü sayfasındaki ek tabloda verilen rakamlara göre, 400 milyon dolara 
yaklaşan toplam yabancı sermayenin, her yıl itibariyle, transfer edebileceği kârların 
100 milyon dolârın üstünde olacağını düşünmek gerekmektedir. Biran için bundan 
böyle ülkemize tek kuruşluk yabancı sermaye gelmiyeceğini farzetsek dahi, mevcut 
yatırımların yüksek kârlarını dışarıya aktarmaya devam edecekleri aşikârdır. İşte, 
kanımızca meselenin can alıcı noktası burada düğümlenmektedir. Asıl önemli olan, 
her yıl ne kadar yabancı sermaye girişine karşılık ne kadar kâr transferi yapıldığı 
değil, transfer edilebilir kâr potansiyelinin yüzde 30 gibi astronomik bir düzeyde 
bulunmasıdır ve giren sermayenin çalışma süresinin sonsuz oluşumladır. Belirtmek 
istediğimiz bir diğer husus, bahsettiğimiz tabloda ifade edilen rakamların gerçeğe 
uymadığı ve Türkiye’deki toplam yabancı sermaye yatırımının 400 milyon 
doların çok üstünde olduğudur, Acaba yapılmakta olan transferler bu potansiyeli 
neden yansıtmamakta ve yabancı kuruluşlar neden kârlarının tamamını dışarıya 
çıkarmamaktadırlar? Bu sorunun cevabı; yine son yılların uygulama programlarında 
belirtildiği gibi, teşebbüsü genişletmek ve Türkiye’de yaratılan kaynaklarla ilerisi 
için daha büyük kazanç ve transfer olanakları sağlanmak istenmesindendir. Sayın 
milletvekilleri, yabancı sermaye yatırımlarını ekonomik açıdan değerlendirirken 
son bir noktaya daha değinmek isterim. Yabancı sermayenin dış kaynak ve tasarruf 
açığımıza hiçbir katkıda bulunmadığı, aksine ödemeler dengemiz üzerinde ağır bir 
yük teşkil ettiği kabul edilse dahi, buna rağmen yan sanayii geliştirmek suretiyle 
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üretim kapasitemizin artmasına yardımcı olduğu iddia olunamaz mı? Şayet böyle bir 
yardımın varlığı kabul edilecek olursa, yukarda sıraladığımız sakıncalarına rağmen, 
bu kuruluşların ekonomimize yararlı olduğunu ve dinamizm kazandırdığını kabul 
etmek gerekecektir. Bununla, konuya dar bir açıdan bakmadığımızı ve yabancı 
sermaye akımlarını sadece para değeri ile ölçen kuru bir muhasebe mantığı içinde 
bulunmadığımızı ifade etmek isterim. Ne var ki, Türkiye’deki gelişmeler sermayenin 
daha çok tüketim mallarına aktığını ve bu alanda yan sanayiler geliştirerek temel 
yatırımlara yönelecek kaynaklan daralttığını ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız bu günümüzü değil, aynı zamanda geleceğimizi 
de ilgilendirdiğine yürekten inandığım böylesine önemli bir konu üzerinde 
görüşlerimi arz ederken, bir üzüntümü huzurunuza getirmek isterim: Bu konuda 
bütün gayretlerime rağmen resmî devlet belgeleri arasında tutarlılık görmek ve 
konsekan sonuçlara varmak imkânım bulamadım. Akdine, rakamların her belgede 
birbiriyle çatıştığını ve değişik sonuçlara vardığını gördüm. Bütün bu’ rakamlar 
yabancı sermaye yatırımlarının ekonomimize yaralı sonuçlar verdiğini göstermekten 
uzak bulunmakla beraber, konumuzun önemi ile mütenasip vuzuhtan da yoksun 
bulunmaktadır. Yukardaki mâruzâtımda belirttiğim gibi, Türkiye’ye gelen toplam 
yabancı sermayenin bâzan 400 milyon doların altında ifade edildiğini, bâzan da 1 
milyar seviyesini yaklaştığını tesbit etmek gerçekten şaşırtıcı olmaktadır. Bunun 
içindir ki, görüşlerimi açıklarken, dikkat buyurulduğu üzere, imkân ölçüsünde 
rakamlardan uzaklaşarak temel var sayımlardan hareket etmeye çalıştım. Yeterince 
işgal ettiğim vaktinizi daha fazla almamak için bu konuda sadece bir tek örneğe 
dikkat buyurmanızı istirham edeceğim: 

1970 ekonomik raporunun 33 ncü sayfasında yer aldığını defalarca ifade ettiğim 
tabloya göre, Türkiye’deki tüm yabancı sermayenin, yani petrol, Ereğli Demir - 
Çelik ve teşvik kanunları ile yapılmış bütün yatırımların dışarıya transfer ettikleri 
kârların başlangıç tarihi 1963 yılıdır. Buna karşılık, bir başka resmî belgede Maliye 
Bakanlığınca ifade edildiğine göre, sadece teşvik kanunları ile yurda girmiş yabancı 
sermayenin kâr transferi 1953 yılında başlamaktadır. Elbette ki, burada Yüce Meclis 
olarak üzerinde duracağımız ve Hükümetin özellikle alâkadar olmasını dilediğimiz 
hususu, geleceğimizi ilgilendiren bir konuda ve plân döneminin aşağı yukarı 10 
ncü yılında böylesine bir rakam anarşisine nasıl imkân verebilmesidir. Bu konuda 
siyasal iktidarları yanlış yönlere sevk ©den, yanlış varsayımlara götüren ihmallerin 
hesabının sorulması ulusal çıkarlarımızın kaçınılmaz değeridir. Huzurunuza bu 
konuyu getirirken, çekmiş olduğumuz güçlüklerin giderilebilmesi için ve kamu 
oyunun aydınlığa kavuşturulabilmesi için Hükümetin aşağıdaki sorularımızı 
cevaplandırmak lûtfunda bulunmasını rica ederim: Özellikle tesbitini istediğim 
husus: 1950 - 1970 yılları arasında Petrol, Ereğli Demir - Çelik ve teşvik kanunları 
ile yurda giren yabancı sermayenin tutarı nedir? Aynı dönemde yurt dışına yapılan 
kâr transferlerinin miktarı ve sektörel dağılımı nedir? Henüz yurt dışına çıkarılmamış 
kârların tutarı nedir? Sermaye artırımları ve sermaye artırımlarına tahsis edilen yurt 



237

içi kaynakların miktarı ve tesbiti nedir? Sayın milletvekilleri, Bu sorunların açık ve 
seçik cevapları bulunamadığı sürece, yurdumuzda modern bir devletin gerektirdiği 
bir yönetim düzenine sahip bulunduğumuzu iddia etmek mümkün olamayacaktır.

Sayın milletvekilleri, Biran için yabancı sermayeye bağlanan ümitlerin tahakkuk 
edeceğini kabul etsek ve ekonomimizin yabancı şirketlerin elinde gelişeceğini 
farzetsek bile, yabancı sermaye sorununun politik yönü gözden uzak tutulmamalı 
ve kabulünde son derece dikkatli davranılmalıdır. Ekonomisinin kilit sektörlerini, 
özellikle ağır sanayii ve stratejik kaynaklarını yabancıların kontroluna terk eden bir 
ülke bağımsızlığına gölge düşmesi tehlikesi ile karşılaşmıyacak mıdır? Bağımsızlık 
sadece siyasal bir kavram olmayıp, aynı zamanda ekonomik bir kavramdır da. 
Bağımsız olmak için kalkınmak kalkınmak için de bağımsız olmanın şart olduğu 
Yüce Heyetinizin de malûmudur. Yabancı sermaye politikamızda bu gerçeği göz 
önünde tutmak ve bu tür yatırımların yazılı metinler halinde olmasa, dâhi, daima 
diplomatik bir himaye taşıdığını hatırlamak zorundayız. Bu himayeyi önleyici 
hiçbir kaydın ciddî bir önem taşımadığı Meksika Hükümetinin yaptığı bir anlaşma 
ile «Kalvo Şartı» deyimi ile yabancı sermaye literatürüne geçmiştir. Bunun son 
bir örneği Kanada’da başgösteren gelişmelerdir. Kanada Hükümetinin yabancı 
sermaye yatırımlarını denetleme eğilimi, özellikle biı’ petrol üretim şirketi ile diğer 
önemli bir endüstrinin yabancılara satılmasını önlemiş olması sert tepkilere yol 
açmış, olağanüstü toplantı taleplerinin bahis konusu olduğu politik müdahaleler 
başgöstermiştr. Sayın milletvekilleri, Burada akla gelebilecek bir soruyu kısmen 
cevaplandıralım: Acaba yabancı sermayeye kapılarımızı sımsıkı kapamak, 
“Mutlaka zararlıdır” diye düşünerek kesinlikle karşı çıkmak mı gerekir? Elbette 
ki, Türkiye gibi tasarruf yetersizliği ve dış kaynak ihtiyacında kıvranan bir ülke 
sermaye hareketlerini dikkatle izlemek, kalkınmasına yardımcı olacak yatırımlardan 
yararlanmak durumunda olmalıdır. Uluslararası gelişmeler, siyasal VÛ ekonomik 
dalgalanmalar veya krizler bâzan az gelişmiş ülkelere gerçekten elverişli şartlar 
sunabilir ve onlara yararlı olacak bir sermaye akımına da yol açabilir. Günümüzde 
dünya ekonomisini ilgilendiren önemli olaylar cereyan etmekte, ekonomi-politik bir 
çağ değişiminin sancılarını duyulmaktadır. Acaba sanayi ötesinin yarışı, gelişmiş 
ekonomileri ne tür değişmelere zorlıyacaktır veya az gelişmiş ekonomileri ne 
yönde etkiliyecektir? Afrika üzerinde başgösteren ticari rekabetin ve çok taraflı 
pazar çekişmelerinin muhtemel sonuçları ne olacaktır yahut Amerika’nın gümrük 
duvarlarını yükseltebilecek bir himaye kanununun Avrupa üzerindeki etkileri ne 
gibi sonuçlara yol açabilecektir? Bu sorulara bağlı türlü gelişmelerin yabancı 
sermaye hareketlerini yakından etkileyeceği şüphesizdir. Belki teknoloji yarışı 
bir kısım gelişmiş ekonomileri sarsarken, belki de bir kısım az gelişmiş ülkelere 
uygun şartla sermaye hareketlerinden yararlanmak imkânı sağlıyacaktır. Bu 
takdirde kalkınma çabasında olan ülkelerin yabancı sermayeye kendi şartlarını 
kabul ettirmesi, hattâ geçmiş bâzı örneklerde tesadüf edilebileceği gibi, onu milliyet 
değiştirmeye zorlaması dahi imkân dâhiline girebilecektir. Şu halde önemli olan; 
yabancı sermayeye karşı çıkmak veya hayranlık duymak değil, onu ulusal çıkarlar 
açımızdan değerlendirebilmek, kalkınmamıza gerçekten bir katkıda bulunması ve 
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bağımsızlığımıza gölge düşürmemesi şartı ile ondan yararlanabilmektir. Kısacası; 
yabancı sermaye ile uygun şartlarla işbirliği, yapmak başka, yabancı sermayeye 
mahkûm olmak ise bambaşka bir şeydir. Sayın milletvekilleri, Sözlerimi bağlarken 
gelişmenin her şeyden önce bir güven ve kendine inanç sorunu olduğunu, ekonomik 
üslerin askerî üslerden daha önemsiz olmadığını belirtmek istiyor, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum.” 

Orhan Okay da (Konya) söz alarak önerge hakkında görüşlerini sundu: “Bugün 
huzurlarınızı fazla işgal etmeden, bizce önemli bâzı hususlara temas ederek 
ayrılacağım. Türkiye’nin kurucusu Atatürk, siyasi bağımsızlığımızı gerçekleştiren 
Kurtuluş Savaşından sonra bunu takibeden devrede bir iktisadi bağımsızlık savaşma 
girmiş, emperyalist siyasi güçleri sınır dışı eden Atatürk, emperyalizmin sömürme 
vasıtası olan yabancı sermayeyi de yurttan1 çıkarmıştır. 1923 - 1944 dönemi, yabancı 
sermayenin yurttan atılış devresidir. Bu da Büyük Kurtarıcının iktisadi bağımsızlık 
olmadan siyasi bağımsızlığın da gerçek olarak yerleşemiyeceğine inandığını 
gösterir. Bu yöndeki başarısı ile Atatürk, pek çok Doğu ve Orta - Doğu ülkelerine 
önderlik etmiştir. Türkiye 1950 yılına kadar iktisadi bağımsızlığını koruyabildiği 
halde bâzı kanunların kabulü ile yavaş yavaş yine iktisadi bağımsızlığını 
kaybetmeye yönelmiştir. 6224 sayılı özel yabancı sermayenin teşviki ile ilgili 
kanun uygulaması, Türkiye’de tamamen yabancı çıkarlarını sağlıyan bir kamun 
olmuştur. Devlet Plânlama Teşkilâtı da bu yönde yaptığı çalışmalarda yabancıların 
avukatlığını yapmış, millî menfaatlerimize aykırı olan yabancı sermayeyi 
korumuştur. Yabancı sermaye ile kurulan şirketler, yatırımlarını Devlet Plânlama 
hedeflerine uygun alanlara ve bölgelere yapmamakta, ayrıca sınırsız şekilde millî 
kredi kaynaklarımızdan da faydalanmaktadırlar. İstedikleri kadar transfer etmekte, 
istedikleri kadarını da otofinansman yolu ile Türkiyedeki tesislerini kendi gayelerine 
uygun şekilde büyütmek suretiyle Türkiye’de yerleşik potansiyel yabancı bir güc 
durumuna gelmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca, plâstik, kauçuk ile montaj sanayiinde, 
ilâç sanayiinde olduğu gibi, bir çok sektörlerde ithalâtın azalması bir yana, tam aksine 
hammadde ithalâtının yıldan yıla hızla arttığı görülmektedir. Böylece Türkiye’de, 
hammaddesi yabancı ülkelerden getirilen bir sanayi kolu yaratılmakta, Türkiye’miz 
de gittikçe dışarıya bağlı bir duruma düşürülmüş olmaktadır. Böylece de yerli 
sanayimizin kalkınması baltalanmıştır. Türlü fatura oyunlariyle pahalı fiyat ödenerek 
ithal edilen malın monte suretiyle, ithal edilen maldan daha pahalıya çıkarılması 
ise, satılırken ödenen fahiş bedellerle halkın soyulmasına sebebolmaktadır. 3u 
suretle yabancı sermaye, Türkiye’de aşırı ölçüde kâr sağlamıştır. Yabancı şirketlerin 
Türkiye’den kazandıkları paraları kendi ülkelerine transferleri Türk parası olarak 
değil, menşei memleket dövizi olarak yapılmaktadır. Böylece yabancı şirketlerin 
aşırı şekilde sağladıkları kârları Türk Hükümetine Dolar sağlıyarak dışarı transfer 
etmesi gerekmektedir. Her yıl bir çığ gibi büyüyen yabancı sermaye transferleri için 
gerekli döviz ihtiyacının ileride yurdumuz ekonomisine yıkıcı etkileri olacağı da 
muhakkaktır. Hele otofinansman yolu ile durmadan büyütülen tesislerin zamanla 
karşılıklarının ödenemiyecek durumda Türk Ekonomisine etki yapacağından de şüphe 
edilmemelidir. Türkiye’ye, Atatürk’ün sınır dışı ettiği Düyunu Umumiye rejimi daha 
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modern adlar altında ve birçok aydın savunucular da bulmak suretiyle tekrar girmiş 
ve yerleşmiştir. Türkiye’de 6326 sayılı Petrol Kanununa göre de yabancı sermaye 
girmiştir. Ülkemizde yabancı firmalar, en çok petrol kaynaklarımıza el atmışlardır. 
Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin yarısına yakını, % 44,3 ü petrole yatırılmıştır. 
Yabancı şirketler Türkiye’de rafine edecekleri ve Türkiye içinde satacakları petrolleri 
dışarıdan almaktadırlar. Almanya ve İtalya gibi ülkelere uyguladıkları fiyatın % 
3ö fazlası ile bize petrol vermektedirler. Yabancı şirketlerin yurdumuzda yaptığı 
araştırmalar verimsizdir. Kapattıkları alanlar çok geniş, bulunan petroller ise çok azdır. 
Diğer bölgelerde az masraflı ve ucuz nakledilen hampetrol üretimi arttıkça Türkiye’de 
petrol bulsalar dahi, yabancı şirketler istihsali artırma yoluna gitmiyecekledir. Bu 
Petrol Kanunu ile verilen tükenme payının da izahı güç ve yabancılara tanınmış bir 
hak ile Türkiye’de istihsal edilen petrollerin de bize maliyetini yüksek tutmaktadır. 
Bu kanunun değiştirilmesi ve petrollerin millileştirilmesi zaruridir. Bu alanda yeteri 
kadar fikir ve bedengücü olarak bilim adamlarına ve teknik elemanlara da sahip 
bulunmaktayız. Millî petrol dâvasının uygulanacağı günleri beklemek ve bu yönde 
isabetli adımlar attığını gördüğümüz Sayın Erim Hükümetinden istemek bu milletin 
hakkıdır. Türkiye’nin stratejik madenlerinin devletleştirilerek yabancı sermayeden 
kurtarılması günü de gelmiş çatmıştır. Türkiye’nin stratejik madenleri olan; 
demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, boraks gibi madenlerin yabancı sermaye 
elinde olmasının mahzurları ortadadır. Çünkü yabancı sermaye kendi çıkarları için 
üretim artışını engellemek, üretimi kendi kâr gayelerine göre ayarlamak suretiyle 
hem iktisadi gidişi, hem de Türkiye’nin dış siyasetini etkiliyecek bir güce sahiptir. 
Ülkemizde yabancı sermaye, petrolden sonra en çok miktarda yatırımını demir - çelik 
yatırımına teksif etmiştir. Yabancı sermayenin getirdiği teknoloji, yan endüstrilerin 
gelişmesine katkısı, sağlamış olduğu döviz kazancı ve yarattığı iş imkânları, yerli 
faktörlere yapmış olduğu ödemeler bakımından sanayimize büyük bir katkısı da 
olmamıştır ve bilhassa yabancı sermaye kâr, dolayısiyle sermaye birikimini yurt 
dışına çıkarmakta, böylece Türkiye’de kanunlarla ödenen vergilerin de azlığı nazara 
alınırsa memleketimizin gelişimine pek mahdut katkıda bulunmaktadır. Bunların 
sonucu ise; yabancı sermaye, kalkınmamız için faydadan çok zararlı olmakta ve 
millî sanayimizin gelişmesini de önlemektedir. Sağladığı aşın kârlarla bir sömürü 
düzeni kurduğu gibi, bu kârların tümünü dışarı transfer ederek dış ticaret dengemizi 
de aleyhimize bozmaktadır. Siyasi bağımsızlık, daha evvelce de izah ettiğimiz gibi, 
iktisadi bağımsızlığa dayanır. İktisadi bağımsızlık da iktisadi gelişmeye dayanır. 
Eğer iktisadi gelişme için iktisadi bağımsızlık tehlikeye girerse siyasi bağımsızlık 
da aynı ölçüde tehlikeye girmiş demektir. İktisadi ve siyasi bağımsızlık için kendi 
doğal güçlerimizi harekete geçirmek, yani doğal kaynaklardan faydalanmak gerekir. 
Biz, yabancı sermayenin kalkınmamıza yararlı olmadığı, aksine memleketimizde 
sömürücü ve zararlı rol oynadığı kanısındayız. Bu sebeple de Meclisin gerekli tedbirler 
almak üzere Türkiye’de yabancı sermayenin durumu, hangi alanlara yatırım yaptığı, 
ne miktar kâr sağladığı, bu kârı ne şekilde kullandığı, ne nisbetin yurt içinde, yani 
yatırımlara kullanıldığı ve ne kadarının yurt dışına transfer edildiği, bu transferlerin 
dış ticaret dengesini bozup bozmadığı hususlarında araştırma yapılmak üzere bir 
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Meclis araştırması açılmasına, bu yönden karar ittihazını Yüksek Heyetinizden 
talebederim. Maden sektörümüzün Hazineye gelir temin edecek müspet yönleriyle 
ilgili ve yabancı sermaye ile birleşik çalışmaları alanındaki temennilerimizi de; Dış 
Ekonomik İlişkiler Bakanlığına, Enerji ve Sanayi Bakanlığına takdim edeceğimi arz 
eder, Yüce Meclise saygılarımı sunarım.” 

İbrahim Öztürk (Maraş) kürsüye gelerek görüşlerini ifade etti: “Yabancı 
sermaye konusunda vermiş olduğum genel görüşme önergesini geçen haftaki 
oturumda resmî rakamlara dayanarak izah etmek fırsatını bulmuştum. Şimdi yeni 
bilgileri de ilâve etmek suretiyle Heyetinizce kabul edilen önergemin mahiyetini 
Yüce Meclise saygılarımla takdim edeceğim. Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra 
kurulan Cumhuriyet idaremiz, 1950 yılma kadar olan dönemde kurulmuş olan bütün 
yabancı sermayeli şirketleri ve kurumları millileştirmiş ve memlekete yeniden 
yabancı sermaye girmesini önlemiştir. 1950 tarihinde çok partili döneme girdikten 
sonra iktidara gelen liberal görüşlü bir parti ile birlikte yabancı sermayeye kapanmış 
olan kapı tekrar açılmıştır. 5581 ve 5583 sayılı kanunlardan sonra arzu edilen 
sonuç alınamayınca 1954 yılında memleketimize Amerikalı uzman Mr. Randıl’ın 
hazırladığı bir kanun tasarısı Yüce Meclise getirilmiş ve kabul edilmiş ve fakat bu 
kanundan da istenilen sonuç alınamamıştır. 1954 - 1906 arasında Türkiye’ye gelen 
yabancı sermaye miktarı 513 354 000 TL dır. 1950 - 1960 arasında transfer edilen 
kâr toplamı ise, 134 milyon TL dır. Ayrıca teknik yardım, lisans, patent hakkı, marka 
ve ihtira beratları karşılığında 24 milyon Tl döviz  transferi yapılmıştır. Yabancı 
olsun, yerli olsun sermaye yatırımlarını teşvik eden ortak unsur, ekonomik koşulların 
uygunluğudur. Ekonomik ve malî istikrarsızlık, yetersiz ekonomik ve sosyal 
enfrastrüktür, düşük prodüktivite, vasıtalı vergilerin yüksekliği, pazar darlığı gibi 
sebepler sermaye yatırımları için çekici faktörler olmuyor. Sadece kanun çıkarmak 
yabancı sermaye celbi için yeterli olmadığı gibi, bunun yanı başında birtakım himaye 
tedbirlerine de ihtiyaç bulunduğunu ekonomi bilimi tesbit etmiştir. 1960’dan Sonra 
plânlı kalkınma dönemine girilmesiyle birlikte, ülkemize yabancı sermaye akımı da 
başlamıştır. 1961 - 1966 arasında Türkiye’ye gelen yabancı sermaye toplamı 409 
410 000 Tl dır. 1951 - 1960 arasında gelen 103 milyon Tl dış kapital dikkate alınırsa, 
5 yıl içinde, yani 1961 - 1966 arasında 10 yıl öncesi yapılan yatıranın 4 kat fazlası 
yabancı sermaye hareketi kaydedilmiştir.

Sayın milletvekilleri; Türkiye’ye beş kanaldan yabancı sermaye girmektedir. 
Bunlardan birincisi Türk Parasını Koruma mevzuatı, ikincisi 6224 sayılı Kanun, 
üçüncüsü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, dördüncüsü Petrol Kanunu, beşincisi 
7462 sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kanunu. Bu yollarla yabancı 
sermaye akımı olmaktadır. 1950 ile 1970 yılları arasında geçen 20 yıllık dönemde 
Türkiye’ye hangi memleketlerden ne cins ve miktar sermaye gelmiş ve bunlar ne 
miktar kâr transferi yapmıştır? Bunu kısaca ifade etmek istiyorum. 1965 yılı sonu 
itibariyle Petrol Kanununa göre, 236 226 000 dolar, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Kanununa göre, 163 800 000 dolar, 6224 sayılı Kanuna göre, 68 600 000 dolar. 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası yolu ile 64 500 000 dolar. Toplam; 533 milyon 
dolar yabancı sermaye hareketi kaydedilmiştir. 
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1965 yılı itibariyle ülkemize yabancı sermaye getiren memleketler şunlardır: 
Amerika, İsviçre, Hollanda, Batı Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Finlandiya, 
Almanya - Fransa müştereken, İsveç, Avusturya, Venezüella, Panama, Belçika, 
Lübnan-İsviçre müştereken, Danimarka, Lübnan, Kanada, Fransa - İngiltere 
müştereken. Toplam; 19 Devlet. 1966 yılında fiilen 69 580 166 TL 1967 yılında 
fiilen 67 749 842 TL 1908 yılında 92 356 099 TL 1969 yılında 91 583 000 TL 1970 
yılında 76 milyon TL böylece 1951 ile 1970 yılları arasında toplam 832 092 145 TL 
yabancı sermaye ülkemize girmiş bulunmaktadır. 

Buna karşılık kâr transferleri: 1965 yılında 34 644 170 TL 1968 yılında 68 909 
618 TL 1969 yılında 64 344 964 TL 1970 yılında 63 milyon TL toplam; 345 601 517 
TL yabancı şirketler kâr transferi yapmıştır. Yani 832 milyon TL yabancı sermayeye 
karşılık 345 milyon TL kâr transferi yapılmıştır, resmi kayıtlara göre. En çok kâr 
transferi yapan ülkelerin başında Hollanda 17 605 707 TL kâr transferi yapmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri Holanda’dan sonra gelmektedir, 15 711 564 TL kâr 
transferi yapmıştır. Almanya 12 772 033 TL kâr transferi yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye’de yabancı sermayenin tahsis edildiği faaliyet 
kolları şunlardır: Kauçuk, kimya, makina, gıda sanayii, madenî eşya, taş - toprak 
sanayii, taşıt araçları, dokuma bankacılık, madencilik, inşaat, imalât, tütün mamulleri, 
tarım, içki sanayii, nakliyat, deri ve kâğıt. Bunları yüzde olarak tasnife tabi tutacak 
olursak; % 25 ini kauçuk sanayii, teşkil ediyor, % 23 ünü kimya sanayii, % 12 sini 
makina ve elektrik, % 10 u gıda sanayii, % 4 ü de diğerleri. Yatırılmasına ve tezyidine 
müsaade olunan yabancı sermaye miktarı da şu: 1966 yılında 175 939 000 TL, 1967 
yılında 269 982 000 TL, 1968 yılında 275 287 000 TL. 

Sayın arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ifade edildiği gibi, cari 
işlemler açığını kapatmak ve borç ödeme gibi ihtiyaçları karşılamak üzere plânda 
öngörülen diğer sermaye ithali kalemindeki gelişmeler beklendiği şekilde meydana 
gelmemiştir. Gelişme için zaruri olan tasarruf hacmini ve plânın finansmanını 
sağlamak için büyük ölçüde iç gayretlerin artırılması zaruri olmuştur. 1963 yılında 
özel yabancı sermayenin plân hedefi 25, gerçekleşme 21 dir. 1964 te plân hedefi 
25, gerçekleşme 25 tir. 1965 te plân hedefi 25, gerçekleşme 22 dir. 1966 da plân 
hedefi 25, gerçekleşme 25 tir. Diğer sermaye ithalâtında plân hedefi ve gerçekleşme 
nisbetleri ise şunlardır: 

 Yıl  Plân hedefi  Gerçekleşme 

 1963  349  281

 1964  322  198

 1965  356  232

 1966  276  242

1970 programında 135 milyon dolar borç ödemeye karşılık; 25 milyon dolar 
yabancı sermaye, 190 milyon dolar proje kredisi, 140 milyon dolar konsorsiyum 
kredileri ve 20 milyon dolar bedelsiz ithalât öngörülmüştür. 1970 yılının 7 nci ayı 
sonunda bu hedefin % 53 ü gerçekleşebilmiştir. Şimdi kısaca bir de şu noktayı 
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incelemek istiyorum: Ülkemizde yabancı sermaye yatırımı daha çok hangi illerde 
ve hangi bölgelerde kendisini göstermiştir ve nerelerde daha çok tekasüf etmiştir? 
İstanbul’da 98 kuruluş vardır, yani % 80,52 yi teşkil ediyor. Birinci şehir İstanbul, 
ondan sonra Ankara geliyor, 11 kuruluş % 12,30. Üçüncüsü İzmir bölgesi % 2,40. - 
Bursa 1 kuruluş, % 0,28. Kocaeli 1 kuruluş % 4,48. Hatay 1 kuruluş % 0,2. Toplam; 
122 kuruluş. Böylece başlıca dört ilde, yani İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir illerinde 
yabancı sermaye tesisleri toplanmış bulunuyor. Yabancı sermayenin kuruluş şekli ve 
ortaklık durumu itibariyle % 4 anonim, limitet ve diğer şirketlerde 308 056 000 TL 
yerli sermaye, 408 199 000 TL yabancı sermaye olmak üzere toplamı 716 255 000 
TL sağlanmış, bunun % 43 ü yerli, % 57 si ise yabancı menşeli olmuştur. Yabancı 
sermaye, az gelişmiş memleketlerin kalkınmasında çok etkili olabilir. Ancak, bizim 
gibi mazisi acı tecrübelerle dolu bir memleketin böyle nazik ve hassas bir mesele 
üzerinde büyük bir duyarlık göstermesi ve asla bir dış sömürüye yol açmaması 
lâzımdır. Sayın hocam Feyzioğlu’nun da benzetişi ile yabancı sermaye ateşe benzer, 
hem ısıtıcı, hem de yakıcı ve kavurucu oluyor; ona, belirli bir mesafe içinde yaklaşmak 
lâzım geliyor. Yabancı sermaye, yalnız bir döviz kaynağı telâkki edilmemelidir. 
Sermaye ithal eden bir memleket için asıl fayda, bu sermayenin getireceği ileri 
teknolojidir. Az gelişmiş memleketlerde teknik bilginin rolü, sermayeden çok daha 
üstündür. 

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi için yatırımların gayrisâfi 
millî hâsılanın % 18 i üzerinde bir orana ulaşması icabederken, yatırım hacminin, 
bu seviyenin altında kaldığı bir gerçektir. Bunun en büyük sebebi, Türkiye’de 
sermaye birikiminin çok yavaş bir tempo ile yürümesidir. Binaenaleyh, kalkınmanın 
gerçekleşmesi için, sermaye terakümünü hızlandıran iktisadi yatırımların artırılması 
zarureti vardır. Türkiye’nin 30 Eylül 1968 tarihi itibariyle dış ülkelere borcu 1 988 
000 000 dolardır, öte yandan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanıma göre 
yabancıların ülkemize soktukları varlık miktarı, 1968 sonu itibariyle 94 milyon 
dolardır. Petrol Kanununa göre Türkiye’ye giren yabancı sermaye tutarı, 1965 sonu 
itibariyle 236 milyon dolar olduğunu biraz evvel ifade etmiştim. Ereğli Demir - 
Çelik de buna ilâve edilirse, Türkiye’deki toplam yabancı sermaye varlığı 350 
milyon dolara ulaşmaktadır. Demek oluyor ki, Türkiye’nin dış borçları yanında 
gelen yabancı sermayenin değeri çok düşük oluyor. Bütün bu açıklamalar sonunda 
1950 yılından başlıyarak büyük ümitler beslenilen - ki, bu ümit, sermaye akımı 
şeklinde giriş, ithalâtı azaltma, ihracatı çoğaltma şeklindedir - yabancı sermaye, 
memleketimize beklenileni getirmemiştir. Önce yabancı sermayenin çok düşük 
seviyede kalması, ayrıca gittikçe artan oranlarda kâr transferine geçmesi, bu 
sebeplerle yabancı yatırım sermayesinin dış ticaret açıkları üzerine, olumlu bir etkisi 
ve katkısı olmamıştır. Ortak Pazara girme eğilimi, biraz da yabancı sermaye akımını 
hızlandırma gayesiyle belirmiş ve bu karar verilmeden önce yapılan propagandalarda 
bu husus da yer almıştır. Aslında yabancı sermaye, büyük kârlar gördüğü zaman bir 
ülkeye girmekte tereddüt göstermez ve ayrıca büyük kârlar üzerinde tekel kurmayı da 
başlarlar. Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin sınırlı oluşunun sebebi, malların tüm 
üretimini yapmak amacından çok sığ bir yerli üretim ve daha çok pazarlar yapmak 
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istemesindendir. Günümüzde gelişme çabasında olan ülkeler başlıca iki nedenle dış 
kaynağa ihtiyaç duymaktadırlar: Birincisi, sermaye terakümünü gerçekleştirmek 
için zorunlu olan tasarrufların yetersizliği; ikincisi ise, döviz kıtlığıdır. Yabancı 
sermaye yatırımlarının ekonomik gelişme üzerindeki etkileri konusu, daima bir 
tartışma konusu olagelmiştir. Bizde de bu tartışma devamlı surette yapılmaktadır 
ve nitekim bugün de Meclisimizde bur tartışma yapılagelmektedir. Lehte olanlar, 
yabancı sermayemin kıt olan tasarrufu ve dövizi geliştireceği kanısındadırlar. Bunun 
yanı başında ülkeye teknoloji, metot ve işletmeciliğin de gireceği söylenmektedir. 
Buna karşılık hammadde üretimine ve bunların ihracına yönelen yatırımlar, o ülke 
ekonomicini etkilememekte bu yüzden de ilgili ülkeye hiçbir yaran olmamaktadır. 
Buna karşılık yabancı sermaye yatırımları en pahalı bir kaynak transferi niteliği 
taşımaktadır. Bu yatırımların getireceği kâr transferleri gelişmekte olan ülkenin 
kıt döviz kaynakları üzerinde ağır bir yük olabilmektedir. Ayrıca, bu yatırımlar 
yerli müteşebbisleri, ilgili olan teşebbüslere girmeye engel teşkil etmektedir. 
Türkiye’de son yirmi yıllık dönemde gayrisâfi millî hâsıla % 4,68 lak bir hızla artmış 
bulunmaktadır. Bu dönemdeki nüfus artışları dikkate alındığında, adam başına artış 
yılda ortalama % 2,75 kadar olmuştur. Bu dönemde gayrisâfi yatırımların yıllık artış 
hızı sabit fiyatlarla % 7,85 tir. Ayrıca toplam yatımların gayrisâfi ulusal hâsılaya oranı 
1966 da % 181,1 e çıkmıştır. Buna karşılık dış kaynakların gayrisâfi millî hâtsılaya 
oranı ise ortalama % 2,2 de kalmıştır. Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunlarına göre 
ülkemizde yapılan yatırımların toplam yatırımlara oranı % 0,5 civarındadır. Demek 
oluyor ki, yabancı sermaye yatırımlarının toplam içindeki yeri çok düşüktür. Yabancı 
sermaye kuruluşlarında katma değer katsayının nisbeten düşük olmasına karşılık, 
karlılık oranının yüksek olduğu da anlaşılmaktadır. Eldeki sonuçlara göre sermayeye 
onanla kâr % 50 civarındadır, ödedikleri vergiler ise , toplam Kurumlar Vergisinin 
ortalama % 4 ünü teşkil ettiği, diğer vergilerde ise bu oranın % 1 den daha düşük 
olduğu anlaşılmaktadır. Yarattığı istihdam hacmi ise, toplam istihdamın % 1,9 unu 
teşkil etmektedir. Teknolojiye katkısı ilse önemsenmiyecek kadar az olmuştur. 

Binaenaleyh, Hükümet programında da ifade edildiği gibi, çok nazik olan 
yabancı sermaye konusunda takibedilecek politikayı ulusal çıkarlara uygun bir 
biçimde çizmek için; sermayenin üstün bir teknoloji niteliği taşıması yurt içinde yerli 
sermaye ile kurulması mümkün olmıyan çok büyük tesisler için kullanılması ihracata 
dönük bulunması, hisse oranında büyük kısmının Türk Devletine ve müteşebbisine 
aidolması şartları, dikkat ve titizlikle göz önünde bulundurulması lâzımdır. Bir 
kapitülâsyonlar devrinin çok acı tecrübelerini geçirmiş ve bağımsızlık uğruna büyük 
mücadeleler vermiş ulusumuzun yabancı olan her şeye karşı duyduğu haklı ve tarihî 
hassasiyeti daima göz önünde bulundurmak Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin 
başlıca şiarı olmalıdır. Türk Ulusunun bağımsızlığında en büyük hassasiyeti gösteren 
Yüce Meclisimize saygılar arz ederim.” 

Demokratik Parti grubu adına Özer Ölçmen (Konya) söz aldı ve grubunun 
görüşlerini dile getirdi: “Genel görüşme açılmasına dair müzakereler sırasında 
partimizin bu konuya atfettiği ehemmiyet belirtilmiş ve yabancı sermayenin Türk 
ekonomisi üzerindeki etkisinin Meclisimizce araştırılmasındaki yararlara değinilmiş 
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bulunulmaktadır. Mâruzâtımda daha ziyade memleketimiz açısından yabancı 
sermayenin esprisi üzerinde durmaya gayret ederek kısa ve özlü bir şekilde grupumun 
görüşünü arz etmeye çalışacağım. Türkiye’nin bugüne kadar içinde bulunduğu siyasi 
ve ekonomik ortamlar, yabancı sermaye konusunun çeşitli doktrinler tarafından 
istismarına zaman zaman fırsat vermiş bulunmaktadır. Muasır medeniyet seviyesine 
bir an önce erişmek gereğini şiddetle hisseden ülkemizin bugün bütün konularını ve 
bu arada öncelikle ekonomik sorunlarını gerçekçi bir görevle ele alması zorunluğu 
her devirden daha elzem görülmektedir. Bu bakımdan fikir ve tekliflerin hissîlikten 
uzak, yapıcı ve ilim esaslarına oturtulmuş olması gereğine inanıyoruz. Bâzan “az 
gelişmiş” bâzan da “gelişmekte olan” diye tanımlanan ülkemizde, bu tür memleketler 
için cari olduğu gibi, en önemli kalkınma unsurunu üretim teşkil etmektedir. Üretimi 
meydana getiren iki anafaktör de bilindiği gibi, emek ve sermayedir. Emek derken, 
işgücü kapasitesi, sermaye derken de nakdî sermayenin yanı sıra, malzeme, teçhizat 
ve saire gibi aynî sermaye ve teknoloji kaydedilmektedir. Özellikle kalkınma için 
gerekli sermayenin emeğin üretim oranını artırıcı bir vasfa sahibolması icabeder. 
Emekle sermaye arasında teessüs ettirilecek koordinasyonun başarı oranı, üretimin 
ideal noktasına yakınlığını tâyin eden mühim bir unsurdur. Genellikle, gelişmekte 
olan her ülkede olduğu gibi, Türkiye’mizde de işgücü potansiyelinim fazlalığına 
rağmen sermaye sıkıntısı hissedilmektedir. Gayrisâfi millî hâsılası ve fert başına 
düşen millî geliri diğer ülkelere nazaran bir hayli düşük olan ülkemizde, tasarrufların 
da düşük ve kalkınma için gerekli yatırımlara kifayet eder bir seviyede olmadığı 
bir gerçektir. 1071 yılı programında tasarruf açığımız 3 800 000 000 Türk Lirası 
olarak gösterilmiş ve bunun % 12,2 sinin dış tasarruflarla gerçekleştirilebileceği 
hususu belirtilmiş bulunmaktadır. Bu suretle millî gelirin artmasına sebebolabilecek 
yatırımlar için gerekli tasarruflar yapılamamakta, dolayısiyle üretim ve millî gelir 
artışı, kapalı çember örneğinde olduğu gibi, temin edilememektedir. Yeni vergiler, 
tüketimi kısıtlayıcı tedbirler gibi cebrî tasarruf baskıları da iç tasarrufun temininde 
pek cüzi bir oranda başarı sağlama şansına sahiptirler. iSon 20 yıl süresince Türkiye 
millî gelirin temininde sektörlerin payları incelendiğinde tarım sektöründeki devamlı 
azalmaya karşılık hizmetler ve sanayi sektörlerindeki pay artışı göze çarpmakla 
beraber bu değişme nisbeti ve hızı Türkiye’mizi elan bir tarım ülkesi hüviyetinden 
çıkarmaya ve kronik dış ticaret açığımızı kapamaya kifayet edememiştir. Son 
yıllarda döviz ithali hususunda beklennıiyen ölçüde büyük katkıda bulunan yurt 
dışı işçilerimizin tasarrufları dahi, belli bir döviz rezervine sahibolmamızı ve dış 
ticaret dengesini temine yeterli olamamıştır. Sanayileşmek zorunda olan Türkiye 
iç tasarruflarının yetersizliği nedeni ile dış kaynaklar aramak zorunda kalmış ve 
yabancı sermayenin yardımına başvurmuştur. Bu yardıma ihtiyaç duyulmasında 
bir nakdî sermaye açığının kapanması dışında teçhizat, malzeme gibi aynî ithal 
ihtiyaçları ve bilhassa asrımızın en etken sanayileşme faktörlerinden biri haline 
gelmiş olan teknoloji ithali ihtiyacı mühim rol oynamış bulunmaktadır. ‘Bugün 
sanayileşmiş ülkelerin sadece teknoloji ihracı ile büyük gelirler temin ettiği bir 
devre girmiş bulunmaktayız. Aya insan ayağını bastıran 20 nci asır teknolojisinin 
üretim mallarındaki teknisitesi, yani, teknik bilgi yoğunluğu başdöndürücü bir 
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hızla artmaktadır. Bu da ancak astronomik meblâğlara ulaşan bilimsel araştırma 
yatırımları ve teknik eleman eğitimi ile mümkün olabilmektedir, özellikle büyük 
şirketlerin verimliliğinin ve kazanç kaynağının yapacakları keşif ve icatlara bağlılığı 
ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar günümüzdeki sermaye kavramının ağırlık noktasının 
gayrimaddi, yani teknolojik kısma kaymakta olduğunu göstermektedir. Büyük 
sanayi ülkeleri bunu müdrik olarak her yıl araştırma ve geliştirme yatırımlarını 
artırmaktadırlar… 

1950 - 1960 arası, zamanın Hükümetince takibedilen “Nispî liberal ekonomi” ve 
“Büyük altyapı projelerine öncelik verme” politikası sonucu, dış finansmanlardan 
yararlanılmış ve 1960 ta dış borçlarımızın yekûnu 5 milyar TL nı aşmıştır. O devirde 
pek ağır bir şekilde tenkid edilen dış borçlanmaya, 1960 dan sonraki Millî Birlik 
hükümetlerinin de aynı hız ile devam etmek lüzumunu hissettiklerine şahidolmaktayız. 
Bu kere, Başbakan Ekonomik işler Yardımcısı Sayın Atillâ Karaosmanoğlu’nun 14 
Nisan 1971 tarihinde verdiği rakamlara göre de, Türkiye’nin toplam dış borçları 
1964 te 1,6 milyar dolara ve 1970 sonunda da, ödenecek faizleriyle birlikte 3,4 
milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu tablo, Türkiye’nin dış borçlarındaki 
kronik artışı bariz bir şekilde belirtmektedir. Yalnız bariz olmıyan husus, alman bu 
dış yardımların Türk ekonomisine katkı derecesidir. Borcun anaparasını ve faizini 
kuruşu kuruşuna hesaplamak kabil olduğu halde, bu sermayenin yardımıyla inşa 
edilen veya edilemiyen bir barajın veya bir fabrikanın millî gelir artışına katkısı 
veya zararı dolaylı bir şekilde meydana geldiği için aynı kesinlikle hesabı mümkün 
olmıyan bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün aziz milletimizin Yüce 
Meclisimizden beklediği çalışma, geçmişe ait kısır polemiklerden ziyade, istikbale 
ait hayatî konularda en yararlı yolları tesbit ederek, hak ettiği seviyeye ulaşmasını 
sağlıyacak bir mesaidir. Parti grupum olarak bu espriye sadakatle, yabancı sermaye 
konusunun gelecekteki Türk kalkınmasına en olumlu tesir şeklinin birlikte tesbitinde 
büyük yarar olduğu ve bu tesbit sırasında kendi ekonomik geçmişimizden ve 
dünya modellerinden sadece bilimsel esaslar tahtında istifade edilmesi gereğine 
inanmaktayız. Muhterem milletvekilleri, Yabancı sermaye bir ülkeye, yabancı özel 
veya tüzel kişiler, hükümetler veya milletler ve devletlerarası kuruluşlar tarafından 
verilmektedir. Yabancı sermayenin ithali de, karşı tarafla varılan anlaşmanın 
cinsine göre; hibe, ödünç veya yatırım şeklinde olmaktadır. Gerek sermaye verenin 
niteliği, gerekse veriliş şekline göre alan ülkenin avantaj ve dezevantajları husule 
gelmektedir. Bunların yanı sıra ülkelerarası sermaye alışverişinde politik etken de 
mühim bir yer tutmaktadır. Dış finansmana başvuran bir ülke için en ideal ve şayanı 
temenni olan husus, sermayenin politik şartlardan tamamen arınmış olarak temin 
edilebilmesidir… 

Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Plânın uygulanmasiyle birlikte, alacağımız krediler 
için Batılı sermaye ülkeleri bir konsorsiyum teşekkül ettirmiş bulunmaktadırlar. 
Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumunun organizasyonu altında, program kredisi, proje 
kredisi ve refinansmanlar olarak üç ayrı kalemde, Türkiye 1963 ten beri yılda - kaba 
bir hesapla - 300 milyon doların üzerinde kredi almaktadır. Bu kalemler içinde 
program kredileri, kullanılış şeklinde bir kayda tabi olmıyan; proje kredileri ise, 
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belirli ve onaylanmış bir projeye harcanması gereken projelerdir. Konsorsiyumun 
tevziatında son yıllarda ağırlığı proje kredilerine kaydırma görülmektedir M, bu Türk 
Hükümetlerinin hareket serbestisini tahdit anlamına yorumlanabilir. Konsorsiyum 
kanaliyle temin edilen kredilerin şartları, mevcut dünya rayiçleriyle mukayese 
edildiğinde Türkiye’nin avantajlarının göz önünde bulundurulduğunu belirtmek 
icabeder. Kredilerin vâdesi 25 ilâ 30 yıl arasında değişmekte, faizleri de % 2,5 ilâ 2,7 
arasında değişmektedir. Ödemesiz süreler 7 - 8 yıl civarında anlaşmaya bağlanmış 
bulunmaktadır. Bu avantajlı şartlara rağmen Konsorsiyum ve diğer uluslararası kredi 
kuruluşlarından temin edilen ödünçlerle, yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’ye 
sağlıyabileceği yararlar açısından mukayesenin yapılmasında fayda mülâhaza 
etmekteyiz. Hibe ve ödüncün dışındaki üçüncü yabancı sermaye ithali yolu olan 
yabancı yatırımların, kalkınmada ödünçlere nazaran bâzı avantajları saptadığını 
kabul etmek gerekir. Bunların başında yatırımların o ülkede, sermaye, günün birinde 
Anavatana dönse dahi, kalıcılığı gelmektedir. Ayrıca, yabancı yatırımcı özel veya 
tüzel kişinin siyasi etkenliğinin ve yön verme arzusunun, bir Devletinki kadar kuvvetli 
olabileceği düşünülemez. Bu hususlardan gayrı, yabancı yatırımın birlikte getireceği 
metot ve teknolojinin de önemi çok büyüktür. Her ne kadar bugün teknoloji; lisans, 
patent ve know - how şeklinde satınalınabilir hale gelmişse de, uygulama sırasındaki 
öğrenimin avantajları baki kalmıştır. Bundan başka management, işletmecilik tekniği 
de tesislerin rantabilitesinde önemli bir etken vasfı kazanmış bulunmaktadır. 

Yabancı yatırımların, ödünçlerde olduğu gibi, geri ödenme mecburiyeti 
olmadığı için dış ödemeler dengesini bozma keyfiyeti de yoktur. Ancak, kâr transferi 
konusunda ülkeye döviz külfeti yüklemesi mevzuubahistir. «Reinvestment» Yolunu 
seçen yatırımcı ise, kârını ilâve yatırıma harcamak suretiyle tesisini büyültüp 
üretimin artmasına sebebolabilmektedir. Yabancı özel yatırım sermayesinin bir diğer 
avantajı da, yerli sermaye ile işbirliği imkânı, yeni iş sahaları yaratması ve yerli 
sermayenin verimlilik derecesini artırabilmesidir. İyi seçilmiş yabancı yatırımların 
yerli yan sanayileri de geliştirmesi ve istihdam problemine yardımcı olmasının 
mümkün olduğunu da görmekteyiz. Bu karşılaştırmadan çıkarılabilecek teorik 
sonuç, kalkınmakta olan bir ülkenin, Devlet tarafından yapılması zorunlu altyapı 
tesisleri için dış kaynak olarak Devlet ödünçlerini tercih etmesinin, buna karşılık 
sanayi yatırımları için ekonomik ve koordine bir şekilde yabancı özel sermayeyi 
ortak almasının daha avantajlı bir kombinezon olacağıdır. Çoğu teorik modellerin 
uygulanmasiyle çatışmaması halinde olduğu gibi, Türkiye’nin de son 20 - 25 yıllık 
yabancı sermaye gelişmesinin arzu edilen seyri takibetmediği görülmektedir. Bu 
süre zarfında zaman zaman çeşitli hükümetlerin özel yabancı sermayeyi celbedici 
tedbirlerine rağmen, son 20 yıl içinde Türkiye’ye 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu çerçevesi içerisinde giren yabancı özel yatırım sermayesi tutan, 
kabaca 100 milyon dolar gibi cüzi bir rakama baliğ olabilmiştir. Etrafında büyük 
sömürü spekülâsyonları yapılan ve çeşitli ideolojik gruplarca istismar edilen 
yabancı özel yatırım miktarının 6226 sayılı Petrol Kanunuyla Türkiye’ye giren 
yabancı sermayenin dörtte birine ve Ereğli Demir - Çelik Kanunuyla giren yabancı 
sermayenin üçte birine eşit olduğu görülmektedir. 20 yılın toplamı olan bu meblâğ, 
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başka bir mukayese ile bugün yurt dışında bulunan işçi vatandaşlarımızın sadece 
ve sadece üç aylık tasarruflarına eşittir. Bu karşılaştırmalar da göstermektedir M, 
kalkınmak zorunda olan Türkiye’nin ekonomik ölçüleri ve boyutları çok değişmiştir. 
Deminki misalde arz ettiğim 500 bin civarındaki yurt dışındaki vatandaşımızın 
ortalama aylık 200 dolarlık bir kazanç ve bu kazancın üçte birini biriktirdiği 
hesabiyle yılda asgari 400 bin dolara erişen bir tasarruf kapasitesi mevcuttur. 
Maalesef bugüne kadar tasarruf sahiplerinin büyük istek ve arzularına rağmen, bu 
meblâğlar yurdumuza yatırım olarak aktarılmamıştır. İşçi vatandaşımızın kendine 
müstakbel bir işyeri, tasarrufuna bir rant imkânı ve memleketine bir eser kazandırma 
gibi olumlu gerekçelere dayandırdığı, tasarruflariyle yurtta sanayi tesisleri yatırımı 
konusu birkaç münferit teşebbüsün ötesine geçememiştir. Devletin bu kapasiteyi 
çok yönlü olarak değerlendirme imkânları olduğunu hatırlatmayı bir görev sayar, 
Sayın Başbakan Yardımcısının basın toplantılarında bu konuyu ele alacaklarına dair 
vaatlerini memnuniyetle karşılarım. 

Muhterem milletvekilleri, maruzatımı, grupumuzun görüşlerini özetliyerek 
bitirmek istiyorum. Kalkınma ve sanayileşme zorunda olan Türkiye’mizin iç 
tasarruflarının ve teknolojisinin yatırım açıklarını dış finansmanla takviye etmek 
mecburiyeti bir süre daha kaçınılmaz görülmektedir. Bu sürenin mümkün olduğu 
kadar kısaltılması için gerekli bütün tedbirler, birbirleri ile koordone bir şekilde 
planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu süre zarfında ithali gerekli sermayenin, doktriner 
ekstrem görüşlerle ürkütülmeden veya peşkeş çekilmeden Türkiye’nin ekonomik 
gerçekleri ile uygun olarak yerli sanayiimizle organik bağı teessüf ettirilmelidir. Büyük 
altyapı tesisleri için müsait şartlı uluslararası ödünçlerden, gerekli özel yatırımlar 
içlin de iç kaynakla kifayeti mümkün ihracat kapasiteli yerli sanayi ve sermayeyi 
teşvik eden bir teknoloji getiren özel dış finans kaynaklarından yararlanılmalıdır. 
Yurt dışındaki işçilerimizin tasarruf kapasitesi de muhakkak Devletin aracılığı ile 
tasarruf sahiplerini de tatmin edecek bir şekilde, sanayi yatırımları şeklinde, üretken 
hale getirilmelidir. Teknoloji ithali mecburiyetini kısmen bertaraf etmek üzere 
gerekli alanlarda teknik eleman yetiştirilmesine öncelik verilmeli, yetişmiş olanların 
muhafazasına çalışılmalı, bilimsel araştırmacılık teşvik ve takviye edilmelidir. 
Büyük ve maalesef o derecede de âtıl olan turizm kapasitemizden istifade ederek 
yabancı sermayenin teşvik edici unsurlarından yararlanılmalı, bunun için bölgesel 
turizm plânları yapılmalı ve dış finansmanın gereği araştırılmalıdır.”

C.H.P. grupu adına Sayın Kâmil Kırıkoğlu (Adıyaman) söz aldı: “Yabancı sermaye 
üzerinde önerge veren arkadaşlarımızdan aziz dostum, rahmetli Esatoğlu’nun, 
içimizdeki acı sıcaklığını hâlâ yitirmiyen hatırasına saygılarımı sunmakla mâruzâtıma 
başlıyorum. Türkiye’de yabancı sermayenin tarih içindeki oluşuna kısa bir göz 
atarak hemen konuya gireceğim. 19 ncu yüzyılda sanayileşmiş emperyalist ülkelerin 
taşacak düzeyde biriken sermayesi, akacak elverişli topraklar aramaya başlamıştı. Bu 
sermaye Osmanlı İmparatorluğunun güçlü günlerinde ticari, ya da politik nedenlerle 
Batıya tanıdığı kapitülâsyonlar kapısından yararlanarak İmparatorluğa sızmasını 
bildi. Bizi «hasta adam» haline getirmekte büyük payı olan bu dönem ancak Lozan 
ile bitti. Fakat geçmişin karanlık hatıralarını unutmıyan Cumhuriyet Hükümetleri, 
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1923 ten 1950 ye kadar süren yıllardan, vebadan korkar gibi yabancı sermayeden 
korkmuşlardır. Bir yandan düyunu umumiye temizlenirken, öte yandan her türlü 
sıkıntıya katlanılarak yabancı kuruluşların tasfiyesine gidilmiş, nâmerde el açmama; 
bir milli politika, bir milli haysiyet sorunu olarak kabul edilmiştir. Anadolu, Mersin, 
Tarsus, Adana Demiryolları, Haydarpaşa limanı şirketlerinin tasfiyesi ile başlıyan 
hareket, 1944 te İzmir suları A. Ş. nin tasfiyesi ile sona ermiştir. 1947 de 13 sayılı karar 
ve 1950 de 5583 sayılı Kanun, yabancı sermayeye kapıyı aralamakla beraber tam 
anlamı ile “yeşil ışık” 1950 yılının 14 Mayısında değişen iktidar tarafından yakıldı. 
Yeni iktidar, kendi liberal ekonomik düzenine uygun olarak yabancı sermayeden 
geniş çapta yararlanma yollarını aramaya başladığı 1951 de çıkan 5821 sayılı Kanun 
yetersiz bulunarak nihayet 1954 te 6244 sayılı, adı üzerinde, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu yürürlüğe girdi. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı sermaye konularına 1950 lerde başlıyan ilgi, yıldan 
yıla artarak 1960 tan sonra büsbütün yoğunlaşmıştır. Çok yazılmış, çok konuşulmuş 
ama, doğruyu söylemek gerekirse konuya objektif açıdan bakmak ve somut yargılara 
varmak buıgüne dek mümkün olmamıştır. Yabancı sermaye üzerindeki düşünceler 
felsefesi, siyasi tercihlere ve ekonomik çıkarlara göre çeşitli biçimlerde sergilenmiştir. 
Hele çıkar çevrelerinin dışa bağlı kanadı peşin yargılarla tartışmayı, birbirine 
düşman iki cephe savaşı haline getirmiştir. Bu yüzden ve diğer değişik nedenlerle 
bilimsel araştırmalar yapılamamış, yeterli malzeme toplanamamıştır. Hele politika 
alanında konu üzerindeki görüşler ve görüşmeler propaganda düzeyinden bir adım 
yukarı çıkamamıştır. Son defa, Başbakan Sayın Erim’in okuduğu hükümet programı 
metninin aceleye gelmiş olmasını telâfi etmek amaciyle olacak, geniş ölçüde bir 
basın toplantısı yapan Sayın Karaosmanoğlu’nun da yabancı sermayeye yeterince 
değinmediğini, sansasyon yaratacak birkaç rakam vermekle yetindiğini üzülerek 
gördük. Yabancı sermaye 4 yıl içinde İİİ2 milyon dolar sermaye getirmiş, 121 milyon 
dolar kâr transfer etmiş. Yabancı sermayelerin kâr transferleri, kuşkusuz söylenebilir 
ki, üzerinde önemle durulması gerekli bir sorundur, ama kâr transferlerinin bir 
girdi - çıktı denklemi içerisinde mütalâa edilmesinden öte tartışılacak çok yönleri 
vardır. Bu rakamlar, ekonomik konularla yakından ilgili olmıyanlar üzerinde şok 
etkisi yapmak için kullanılmamalıydı,  karşılıklı çekişmelerin kapısı açılmamalıydı. 
Yabancı sermaye yatırımlarında yüzde 51 nin Türklere aidolması gereğini söylemek, 
çok yuvarlak bir deyiştir…

Eğer yabancı sermaye yatırımları hammadde üretimine yönelik ise, sadece 
ona, kendi kaynaklarımızdan rahatça yararlanma olanağı bağışlıyacaktır. Belki, 
hammadde üretimi artacak, ama bu artıştan arslan payını yabancı sermaye alacaktır. 
Buna karşılık yerli teşebbüs alanlarımızı kendi elimizle kendimize daraltmış olacağız. 
Bu yetmiyormuş gibi, kâr transferleri yüzünden döviz rezervlerimiz azalacaktır. 
Teknolojik yararlanmaya gelince, yabancı sermaye, girdiği memlekete teknolojik 
alanda fazla bir şey vermemeye çalışır. Çünkü teknolojik ihtiyacı azalttığı oranda 
o memleketin bunu getiren sermayeye itibarı ve tavizi azalacaktır, öyle ise, yabancı 
sermayenin yatırım alanlarını iyi saptamak ve bu sermayenin iç tasarruflarını, işgücünü 
kullanmayı artırmaya, ileri teknolojiyi getirmeye, ithalât ikamesini sağlamaya ve 
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ihracat olanaklarımızı genişletmeye hangi ölçüde hizmet edeceğini inceden inceye 
hesaplamak gerekir. Bunların hesaplanması demek, yabancı sermayeyi gözü kapalı 
teşvik değil, kendi açımızdan değerlendirmek demektir. Bu da yabancı sermayenin 
hiçbir zaman işine gelmemiştir. 

Yabancı sermaye Türkiye’de çok büyük ölçüde montaj sanayii, ambalaj sanayii, 
iç pazarı sömüren otomobil lâstiği imali, elektrik cihazları ve gıda iş alanlarına 
yönelmiştir. Bütün dünyada sosyal uyanışın hızlanması yabancı sermaye için rahat 
kaçırıcı olmuştur. Onun içindir ki, tez günde büyük kârlar sağlamak ve geleceğe 
alacak bırakmamak yabancı sermayenin prensibi haline gelmiştir. Bizde de görüyoruz 
ki, yabancı sermayenin katma değer katsayısına oranı daima kâr lehine olmuştur. 
Plânlı ekonomilerin armonisini bozacak bir başıbozukluğa yabancı sermayenin yol 
açmamasına çalışmak da yabancı sermayenin nazlı karakteri ile bağdaşamıyacaktır. 
Stratejik alanlara yabancı sermayenin sokulmaması hususunda Erim Hükümetinin 
duyarlığı bu önemli noktanın, bu yönden saptandığını göstermektedir. Yeraltı 
kaynaklarımızın bir süre daha düşük verimli kalması pahasına da olsa, tükenme 
özelliği olan bu alana yabancı sermayenin sokulmaması temel politika olmalıdır. 

Yabancı sermayenin baş hedeflerinden birisi de kemdi mamullerine kendi 
ülkesinde bulamadığı rahat ve geniş pazarlar bulmaktır. Bunun doğal sonucu, az 
gelişmiş memleketlerde talebi artırmak, pazarı genişletmektir. Millî tasarrufa 
değil, genel israfa dönük psikolojik bir iklim yaratmaktır. Bunu da reklâm ve lüks 
tüketim imkânlarını kredili satışları artırarak kolaylaştıracaktır. Yabancı sermaye, dış 
yardım ihtiyacını bir ölçüde azaltsa da, iç sermayenin tembelliğini, sanayileşmenin 
yavaşlamasını ve dışa bağlılığını gerçekleştirecektir. Bu da, bağışladığı imkânlarla 
sosyal dengesizliği doğurmaktadır. Azınlıktaki yerli ortaklarla bunların dışında kalan 
büyük çoğunluğun yabancılaşması, iki saf arasındaki huzursuzluğu derinleştirecektir. 
Yabancı sermaye ortaklıklarının Devletçe yapılması bunun önleyişi olabilir. Yabancı 
sermayenin kota himayesi ve diğer geniş imkânları üzerinde yeni baştan durmak 
gerekir… 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; Ortak Pazarla yaptığımız geçiş dönemi katma 
protokolü karşısında yabancı sermaye sorunu daha da önem kazanmıştır. Erim 
Hükümetinin yabancı sermaye için öngördüğü yüzde 51 Türk ortaklığının, bu 
protokol hükümleriyle nasıl bağdaşacağı bizi derinden düşündürmektedir. Geçiş 
dönemi katma protokolü yabancı sermaye için Türkiye’yi bir açık pazar haline 
getirecektir. Bunu önlemenin çareleri üzerinde dikkatle durmaya mecburuz. Yabancı 
sermayenin, daha doğrusu yabancı sermayenin girdiği ülkeler aleyhinde sonuçlar 
doğurmasının bugün Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde bile önlenemediği bir gerçektir. 
Yabancı sermayenin girdiği sanayileşmiş veya sanayileşmemiş bütün ülkelerde 
ilk zamanlar üretim ve gelir artımı sağladığı, ama az sonra girdiği ülkenin bütün 
ekonomik varlığını üstün tekniği ve tükenmez sermayesi ile ipotek altına alacağı 
endişesi günün konusudur. Birleşik Amerika’nın Avrupa’da otomobil sanayiine ve 
elektronik sanayii sahasına yaptığı yatırımlar, bu sanayi kollarım ve yan işletmeleri 
tam bağımlı haline getirmiştir. Bilimsel araştırma ve bunun sonucu devamlı 
yenileşme olanağı bir merkezde, Birleşik Amerika’da toplandığı sürece, Amerika 
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direksiyonu tekelinde bulunduracak, bu da büyük sanayi ülkelerini bile Amerika’ya 
bağımlı ülkeler durumuna düşürecektir. Ünlü Fransız yazarı J. J. Servan Schreiber, 
“Amerika sınai gelişmede Avrupa’ya kıyasla öylesine ileri gitmektedir ki, teknolojik 
sömürgecilik diye adlandırılabilecek yeni bir sömürgecilik yaratıyor” diyerek 
sızlanıyor. Aynı konuda İngiltere eski Başbakanı Horrold Vilson da; “korkarım ki, 
günün birinde Avrupa yeni bir sınai köleliğe düşecektir” diyor. Çağımızda yabancı 
sermaye yeni emperyalizmin en başarılı elçisi olmuştur, aziz arkadaşlarım. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; bugünkü haliyle ve gelecekte yanlış davranışlar 
içerisine girdiğimiz takdirde yabancı sermayenin Türkiye için katastrofik sonuçlar 
doğuracağı muhakkaktır. Bu gerekçe ile yabancı sermaye konusunun bütün yönleriyle 
ve geçmişteki uygulamalar incelenerek yeniden gözden geçirilmesi için açılacak bir 
Meclis araştırmasında sayısız yararlar olduğuna inanıyoruz. Bu hususta Başkanlığa 
bir önerge takdim ediyorum.”

Adalet Partisi grubu adına Mehmet Ali Oksal (Trabzon) söz aldı: “Yabancı 
sermaye konusunda Yüce Meclisçe kabul buyurulan genel görüşme önergeleri 
özet olarak, Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne kadar uygulanmakta olan 
yabancı sermaye politikalarının ve bunların uygulamalarının değerlendirilmesini 
öngörmektedir. Fakat bu kürsüden yapılan konuşmalardan Öğreniyoruz ki, söz konusu 
değerlendirme, daha çok Adalet Partisinin iktidar döneminin eleştirilmesi yönünde 
olmaktadır. Yabancı sermaye düşmanlığı kadar yabancı sermaye hayranlığına da 
karşı olan Adalet Partisinin Meclis Grupu olarak açılmasını kabul ettiğimiz bu genel 
görüşmede partimizin yabancı sermaye politikası üzerinde uyandırılmak istenen 
yanlış bir kanının ne kadar maksatlı olduğu bir kez daha anlaşılacaktır. 

Genel olarak yabancı sermaye konusunun tartışılabilecek ekonomik ve politik 
çeşitli yönleri vardır. Nitekim kalkınma literatürü yabancı sermayenin leh ve aleyhinde 
söylenmiş, doğru ve yanlış düşüncelerle doludur. Biz burada, yabancı sermaye 
üzerindeki akademik bir tartışmayı özellikle siyasi polemiklere yol açma istidadından 
dolayı gerekli bulmuyoruz. Yabancı sermayeye neden ihtiyaç duyulduğunun 
kalkınma çabasındaki bir ülkede iyi bilindiğini kabul ediyoruz. Üretim düzenimizi 
geliştirmek maksadiyle elbette ki yabancı ülkelerden modern üretim araçları, ileri 
teknoloji ve modern şevki idare bilgi ve tecrübesini yurdumuza aktaracağız. Hürriyet 
içinde kalkınmak için kendi öz kaynaklarımız yetişmiyorsa, elbette ki yabancı 
kaynaklardan, olanakların müsaadesi nisbetinde akıllıca faydalanacağız. Yabancı 
sermayeye aslında bu zorunluktan dolayı başvuruluyor. Bu bütün dünyaca bilinen bir 
hakikattir. Türkiye, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek, halkın refah gücünü daha 
da artırabilmek için elbette ki dış âlemle alış - veriş içinde olacak ve bundan doğan 
giriş ve çıkışlar bulunacaktır. Biz, uluslararası ilişkilerin hızla geliştiği bir dünyada, 
yabancı sermayeden ürkecek kadar cesaretsiz olmadığımız gibi, yabancı sermayeyi 
ürkütecek kadar da ihtiyatsız değiliz. Biz, millî çıkarlarımızın gerektirdiği yönde 
hareket etme güç ve özgürlüğüne sahip bir ülkede, sağduyulu kimseler olduğumuza 
inanıyoruz… 
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Demokrat Parti Hükümetleri, yabancı sermaye politikasına birbirlerine yakın 
tanımlamalarla programlarında yer vermişlerdir. Millî Birlik Hükümetine gelince; 
yabancı sermaye için programında; “Hükümetimiz yabancı sermaye yatırımlarını 
en sıhhatli dış yardım kaynağı telâkki eder” demiş ve yabancı sermayeyi teşvik 
mevzuatında her hangi bir değişiklik yapmamıştır. Millî Birlik Hükümetinden 
sonraki Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet programlarında, yabancı sermaye 
için birincisinde; “Millî ekonomimizin gelişmesinde yabancı sermaye teknik ve 
teşebbüs kabiliyetinden iktisadi ölçülerle faydalanmak kararındayız” demekte ve 
ikinci, üçüncü Hükümetlerde de buna benzer ifadelerle yabancı sermaye politikası 
tekrarlanmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri de Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununda her hangi bir değişiklik yapmamış ve mevcut sistemi devam 
ettirmiştir… 

Sayın milletvekilleri; Birinci Kalkınma Plânımızdan aynen aktardığım bu 
tedbir, aslında Birinci Kalkınma Plânının uygulama döneminde görev almış bütün 
hükümetlerin yabancı sermaye politikalarını tamamlayıcı niteliktedir. Önem ve 
önceliği açık olan bu tedbir, bizzat onu koyan C.H.P. hükümetince uygulanmamış, 
yani yabancı sermaye sorunlarımıza bir çözüm yolu bulabilecek sorumlu bir örgüt, 
maalesef kendilerince de kurulmamıştır. Koalisyon hükümetinin programına gelince; 
aynen şöyle demektedir; “Millî menfaatlerimizle çelişmemek kaydiyle ekonomik 
hayatımızın geliştirilmesine yarıyacak yabancı sermaye yatırımlarının artırılması 
teşvik edilecektir.” Tabiî bu hükümet de mevcut sisteme dokunmamıştır. 

Değerli milletvekilleri; ilk A. P. Hükümetinin programında, yabancı sermaye 
politikası ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Oldukça uzun olan program metnini iki 
noktada özetliyebiliriz. Birincisi; mevcut Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu anlamı 
içinde faal bir uygulama politikası gütmek, İkincisi; katılmaya karar verilen Ortak 
Pazarın kuruluş amaçlariyle bağdaşacak bir ortamın yaratılmasını sağlamak. Diğer 
taraftan bu politikayı da kapsamak üzere, A. P. iktidarı zamanında hazırlanan ve 
1908 yılı başında uygulamaya konan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, yabancı 
sermayenin disiplin altına alınmasını ve daha yararlı alanlara kaydırılmasını öngören 
hükümler getirmiştir. Konumuza ışık tutması bakımından İkinci Kalkınma Plânının 
plân hedefleri ve stratejisi bölümünün 37 nci maddesini, kısa olduğu için, aynen 
okuyorum… Burada işaret etmek istediğimiz nokta, A.P.’nin nasıl bir strateji içinde 
yabancı sermaye politikası izlemiş olduğudur. Nitekim uygulanan bu politika 
sayesindedir ki 1971 yılı programında özel yabancı sermayenin teşviki bölümünde 
açıklanan ileri bir aşamaya ulaşılmıştır. 

Buraya kadarki mâruzâtımızdan anlaşıldığı gibi, Cumhuriyet hükümetlerinin 
yabancı sermaye politikalarını yansıtan program ve plân hükümleri gösteriyor ki, 
Türkiye’nin yabancı sermaye politikası 1954 yılından bu yana halen yürürlükte 
olan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun ilkeleri içinde kalmış ve 
933 sayılı Kanunun getirdiği uygulama hükümleri dışında ciddî bir değişikliğe 
uğramamıştır. Sayın milletvekilleri; Şimdi biraz da hükümetlerin yabancı sermaye 
politikalarının uygulama sonuçlarına göz atalım. Yabancı sermaye politikalarının 
uygulama sonuçlarının değerlendirilebilmesi, her şeyden önce, elimizde yeterli 
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bilgi ve özellikle istatistiklerin bulunmasına bağlıdır. Burada üzülerek belirtelim 
ki, yabancı sermayenin Türkiye’deki durumunu ayrıntılı bir şekilde yansıtacak 
istatistikî bilgilerden yoksunuz. Muhtelif kaynaklardan ortaya atılan rakamlar ise çok 
dağınık, eksik ve sıhhat derecesi belirsizdir. Devlet Plânlama Teşkilâtının uygulama 
sonuçlarını derleyip toparlamaya önem vermesini temenni ederiz. Arada sırada bâzı 
sorumlu kimselerin ağızlarından basın yoluyla kamuoyuna sunulan bilgiler ise ya 
maksatlı olarak politika ile yoğruluyor veya bilimsel nitelikten uzak hesapların 
kurbanı ediliyor. Bilimsel sayılması gereken bâzı araştırma ve denemelerin ise 
genellikle siyasi doğmaların etkisinden kurtulamadıkları görülüyor. Buna rağmen 
genel bir fikir verebilecek resmî bilgi ve rakamları dikkatle kullanmak suretiyle bâzı 
sonuçlara varmaya çalışalım ve önce yabancı sermaye Türkiye’yi ne miktar ve hızla 
giriyor, onu görelim. 

Devlet Plânlama Teşkilatının Yatırımların ve ihracatın teşviki ve uygulama 
sonuçları adlı Nisan 1971 tarihli dokümanının 239 ncu sayfasındaki 58 numaralı 
tablosuna göre, 6224 sayılı Kanun kapsamındaki yabancı sermaye olarak fiilen 
Türkiye’ye giren sermaye miktarları şunlardır: Kolaylık olması için bunu üç 
dönemde arz edeceğim. Birincisi; 1951 - 1960 arası, on yıllık dönem. Giren sermaye 
miktarı 123 510 300 TL yıllık ortalaması, yani bu miktarın 10 a bölündüğü zaman 
elde edilen rakam 12 351 000 TL 1961 - 1965 döneminde giren yabancı sermaye, 
311 312 338 TL ortalama 62 262 000 TL 1966 - 1970 döneminde giren 409 912 196 
TL yıllık ortalama 81 882 000 TL toplam, 1951 den 1970 senesinin sonuna kadar 
giren yabancı sermaye miktarı (resmî makamlara göre) 844 734 634 TL. Bu rakamlar 
gösteriyor ki, 1961 - 1965 yılları arasındaki yabancı sermaye ortalama girişi, yani 
62 262 000 TL, 1951 - 1960 dönemininkine oranla yüzde 500 artmıştır. 1966 - 1970 
arasındaki ortalama yıllık artış ise 1961 - 1965 dönemine oranla yüzde 30 dur. 
Yalnız bu oranlar gösteriyor ki, A. P. iktidar dönemini yabancı sermaye hayranlığı 
ile suçlamak pek de kolay değildir. Son dönemin ortalama yıllık artışında görülen 
yaklaşık 32,5 milyon ise, yabancı sermayeyi teşvik uygulamasında bir duraklama 
olmadığını, aksine teşvik politikasına devam edildiğini göstermektedir. 

Şimdi de kâr transferi konusuna geçelim. 1951 yılından 1970 yılına kadar 
Türkiye’ye giren yabancı sermaye acaba her sene elde ettiği kârdan ne miktar ve 
oranda dışarı çıkarmaktadır? Sizleri rakamlarla fazla sıkmamak ve fakat yeteri 
kadar bir fikir verebilmek için, müsaade buyurursanız, ele aldığımız üç dönemin 
sonlarındaki kâr transferlerine ve bu kârların o tarihlerdeki sermayeye olan oranlarına 
bakalım. Dönem 1951 - 1960; 1960 sonundaki kümülâtif sermaye miktarı 123 510 
300 lira, transfer edilen kâr 1960 ta 15 810 285 TL, kârın o andaki sermaye oranı 
yüzde 12,8, yani sermayenin yüzde 12,8 i kâr olarak transfer edilmiş. Dönem 1960 - 
1965; 1965 yılında kümülâtif sermaye tutarı 434 822 438 lira, 1965 yılında transfer 
edilen kâr, 32 377 000 lira. Transfer edilen kâr (sermayeye oran itibariyle) yüzde 7,5. 
1965 - 1970 döneminin 1970 yılındaki kümülâtif sermaye miktarı ki evvelce de arz 
ettim 1 844 734 634 lira. 1970 yılında transfer edilen kâr, 67 672 990 TL, oran yüzde 
8, yani sermayenin yüzde 8 i kâr olarak transfer edilmiş. Transfer edilen bu kârların 
pek de yüksek oranda olmadıkları görülüyor. Ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
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verdiği bilgilerden öğreniyoruz ki, yabancı sermaye elde ettiği kârlardan bir kısmını 
oto - finansmanda kullanmaktadır. Yani sağlanan kârlar transfer edilenlerden daha 
fazladır. Bu fazla kârların miktar, dağılış ve kullanışları hakkında elimizde ayrıntılı 
bir bilgi olmadığından, biz yalnız dış ödemeler dengesi açısından mevcut ilişkiye 
işaret ettik. Bu ilişkinin görüntüsüne göre kabule değer olup olmadığı yüksek 
takdirlerinize kalmıştır. Şayet memleketimizdeki yabancı sermaye, söylendiği 
gibi, bu resmî rakamların üstünde yüksek kârlar sağlıyor ve bu kârları resmen 
bilinen transfer ve oto - finansman dışında bir başka maksat ve alanda kullanıyorsa 
Hükümetin bizi bu konuda aydınlatmasını rica ederiz. Ve şayet bâzı yolsuzluklar 
varsa bunlara Hükümetin derhal elkoyması gerekir. Aksi halde yabancı, sermaye 
hakkında ortaya atılan yanlış ve haksız söylenti ve iddialar, kanunla ve Hükümet 
politikalariyle yaratmak istediğimiz yatırım ortamını tam ters yönde etkiler… 

Sayın milletvekilleri; ileri sürülen bir endişe de gayri maddi hakların toplam 
yabancı sermaye içindeki oranının gün geçtikçe arttığıdır. Acaba bu endişe yerinde 
midir? Bu sorunun cevabı, gayrimaddi hakların teknik yüzeyde incelenmesine 
bağlıdır. Böyle bir inceleme sonucu bize Türkiye’nin gün geçtikçe daha ileri bir 
teknolojiyi kullanma kapasitesinin arttığını gösteriyorsa buna üzüleceğimiz yerde 
sevinmeliyiz. Sanayileri gelişmiş ülkeler bile birbirlerinden teknoloji ithal ederler, 
ülkeler arasındaki gelişme farklılıkları artık teknoloji açıklariyle ölçülmekte ve 
yarının gelişme hızını teknoloji önderliği tâyin edeceğe benzemektedir. Bilindiği 
gibi İngiltere Ortak Pazara girebilmek için her şeyden fazla teknoloji gücüne 
güvenmekte ve yaptığı pazarlıkta teknolojinin ağırlığını kullanmaktadır. Böylece 
İngiltere’nin nükleer ve elektronik alanlardaki üstünlüğü ekonomik gücündeki 
yetersizliği kapatmaktadır. Demek oluyor ki, asil mesele gayrimaddi hakların 
yabancı sermaye içimdeki oranı değil, fakat bunların satın aldığımız değerde olup 
olmadıklarıdır. Yurdumuza giren ayni sermayenin de gerçek fiyatlarında olup 
olmadığı bir ekspertiz meselesidir. Her Hükümet zamanınızla ortaklık nitelik 
taşıyan bu gibi sorunlar bürokrasimizin yetenekleriyle sınırlı olup, idari ve teknik 
kademelerde düğümlenmektedir. Bu nedenle yabancı sermaye ile ilgili işlerde ekip 
halimde çalışabilen, olumsuz etkiler, dayanıklı iyi yetişmiş personel büyük önem 
taşır… 

Sunuşumuza son vermeden önce Türkiye’nin, Türkiye’ye gelecek yabancı 
sermaye ile, tam üye olarak katılacağımız Ortak Pazar arasındaki ilişki, üzerinde 
de kısaca duralım. Bilindiği üzere Topluluk içindeki serbest sermaye akımı ilkesi, 
Ortak Pazara tam üye olduğumuz zaman hangi yönde olursa olsun Türkiye’yi 
etkiliyecektir. Serbest sermaye hareketlerinin lehimizde olabilmesi ise yeterli 
tecrübe kazanmamıza bağlıdır. Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en gelişmiş 
bir sermaye piyasasına ve dünyayı kapsıyan bir yatırım stratejisine sahibolan Ortak 
Pazarın olanaklarından faydalanmayı iyi öğrenmeliyiz. Bilmeliyiz ki, yabancı 
sermayeden gereği gibi faydalanabilmemiz, bizim de onu getiren kadar basiretli 
ve becerikli olmamıza bağlıdır. Aksi halde yabancı sermaye bize çok pahalıya mal 
olabilir, işte yabancı sermayenin politik yönü asıl bu noktadadır. Bu nedenledir ki, 
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yabancı sermaye ekonomisini iyi bilmeliyiz ve onu her türlü ön yargıdan uzak, akılcı, 
bilimsel, cesur ve ileri bir görüşle uygulamalıyız. Bu görüş maruzatımızın başında 
belirttiğimiz Atatürk’ün görüşlüdür.”

Söz sırası Millî Güven Partisi grubu adına Turhan Feyzioğlu’na (Kayseri) verildi: 

“…Partimiz, plân hedeflerine aykırı olan yerli sanayiin kurulmasını ve gelişmesini 
engelleyici, plânda öngörülmiyen iç tüketim eğilimlerim teşvik edici veya dış ödeme 
dengemizi bozucu nitelik taşıyan özel yabancı sermayeye izin verilmesine taraftar 
değildir. Yabancı sermaye ile kurulmuş montaj sanayiinin imalât sanayii haline 
çevrilmesini de zorunlu görürüz. Partimiz, yabancı özel sermaye yatırımlarının millî 
iktisat bakımından zararlı tekeller halini almasına müsaade etmemek kararındadır. 
Bunun gibi, partimiz, yabancı özel sermaye yatırımları sonucunda yabancı 
nüfuzunun iktisadi karar mihraklarımızı etkiliyecek bir hale gelmesini de dikkatle 
izlemek gerektiği inancındadır… 

Yabancı sermaye Türkiye’ye tek bir kanaldan girmiyor. Kabaca bunları beş 
grupta toplamak mümkün: Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa göre 
giren yabancı sermaye var, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve bunu değiştiren 
eklere göre giren yabancı sermaye var, Petrol Kanununa göre yabancı sermaye var, 
Ereğli Demir - Çelik Türk Anonim Şirketinin kuruluş Kanununa göre giren yabancı 
sermaye var, nihayet Türkiye Sınai Kalkınana Bankası aracılığı ile giren yabancı 
sermaye var. Yabancı sermaye ile ilgili çeşitli istatistiklerde, bazan bu sektörlerden; 
beş çeşit yabancı sermayeden biri, bâzan bir diğeri, bâzan bunların tümü birden 
ele alınmaktadır. Gerekli ayırımlar yapılmadan ve verdiğimiz rakamlarım hangi 
sektöre aidolduğu iyice tartışılmadan mukayeseler yapmaya kalkışıldığı vakit hatalı 
sonuçlara varılacağı tabiîdir. Bir defa rakamlar, hangi nevi yabancı sermayeye aittir? 
Bunun bilinmesinde fayda vardır. Ayrıca sanıyorum ki, sıhhatli bir tahlil yapabilmek 
için sadece, meselâ bu beş nevi yabancı sermayeden Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanununa göre girmiş olan miktarları da almak ve bunun tümüne birden bakarak bir 
hüküm vermek doğru değildir. Sektörler itibariyle de ayırıma tabi tutmak ve Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununa göre girmiş olan yabancı sermayenin, meselâ gıda 
sanayiinde Unilever gibi firmaların yaptığı yatırım nedir, transfer nedir? Otomotiv 
sanayiinde otobüs, kamyon montajında yatırım nedir, transfer nedir? Bunları 
ayrı ayrı, sektör sektör tahlile tabi tutmak zarureti vardır. Sektör sektör tahliller 
yapılmadan verilecek genel hükümler, yapılacak genellemeler mutlaka yanıltıcı 
olmaya mahkûmdur. 

Kâr transferleri bakımından ve yabancı sermayeye ilişkin çok çeşitli konular 
bakımından sanıyorum ki memleketimizde, birkaç yıl eskimiş olmakla beraber en 
ciddî etüt, bir doçentlik tezi alarak değerli bir iktisatçımızın hazırlamış olduğu: 
“Türkiye’de yabancı sermaye sorunu” adlı etüttür. Doç. Dr. Baran Tuncer ki 
Devlet Plânlama Teşkilâtımızda iktisadi Plânlama Bölümünün Başkanlığını da 
yıllarca yapmıştır, nazari bilgilerini, Devlet Plânlama Teşkilâtında ameli bilgilerle 
tamamlamıştır ve Devlet Plânlama Teşkilâtımızın bir tarihte yabancı sermaye 
konusunda yapmış olduğu anketi bu araştırmasında değerlendirmiştir. Sanıyorum ki 
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bu konuda en iyi ve en etraflı inceleme bu etüttür… Arkadaşlar, bir başka gerçek şu: 
Bu etütten, Devlet Plânlama Teşkilâtının ve değerli hesap uzmanlarının etütlerinden 
çıkan sonuç, transfer edilen kâr yüzdesi başka şey, transfer hakkı doğan transfer 
hakkı başka şeydir. Yapılan hesaplar Türkiye’den dışarıya yılda transfer edilen ve 
rakamlarını şimdi vereceğim, yıldan yıla çok süratli bir artış gösteren kâr transfer 
miktarlarının gerçekte yabancı sermayenin transfer hakkını tam olarak aksettirmediği 
gerçeğini ortaya koyuyor… 1967 de yabancı sermayenin transfer ettiği kârların, 
toplam ihracat gelirimiz içindeki payı % 3 tür. Bu trend devam ederse 1976 da 
nisbetin % 10 a çıkacağı ve 1986 da, on sene sonra, toplam ihracat gelirlerimizin % 
35 inin yabancı sermaye kârı olarak transfere tabi olacağı hesabedilmiştir… 

Petrol şirketleri bakımından ise kâr transferi değil getirilen aynî ve nakdî 
sermayenin tümünün dışarıya götürülmesi hakkının bulunduğunu da unutmamak 
lâzımdır. Kâr etmese de, zarar da etse; getirdiğim sermaye şu kadar milyon dolardı, 
60 milyon dolardı, 80 milyon dolardı diye imkân bulduğu takdirde, nakdî fon bulduğu 
takdirde o sermayeyi götürmek imkânına sahiptir. Dağıtım şirketleri, rafineri şirketleri 
kurmuşlardır ve öyle sanıyorum ki, bunlar ayrı ayrı şirketler olmalarına rağmen 
tatbikatta girdili, çıktılı, entegre şirketlerdir ve günün birinde Türkiye’de birikmiş 
nakdî fonlarını Petrol Kanununun verdiği “Sermayemizi de dışarıya götüreceğiz” 
esasına dayanarak toptan transfer etmek iddiasiyle memleketimizi karşı karşıya 
bırakmaları ihtimali hesaptan uzak tutulmaması gereken bir ihtimaldir… 

Yabancı sermaye Türkiye’de yeraltı servetlerimizi çıkaracak ve bunları 
ihracedecek, biz de bununla döviz kazanacağız, kalkınacağız... Bu suretle kalkınmış 
tek bir memleket olmadığını iktisat literatürüne dikkatle bakan herkes görür. Millî 
sermayenizle yeraltı servetlerinizi değerlendirirseniz ve hele madenlerinizi mümkün 
olduğu ölçüde yarı mamul hale getirip ihracederseniz kalkınabilirsiniz. Bunlar 
tükenen kaynaklardır. Tükenen kaynakları kâr transferi yapan şirketler vasıtasiyle 
işletip memleketin geleceğini, yarınki günlerini ipotek altına almakta fayda yoktur. 
Bunlar bilhassa tekel kurdukları hallerde kendi hammadde ihtiyaçlarını karşılamak 
için gelirler veya dünya piyasasında fiyatları kontrol etmek için, Türkiye’de bir 
başka şirket veya millî sermaye o madeni çıkarırsa dünyada fiyat tekelini elden 
kaçırırım endişesi ile gelirler ve hammadde ihracatçısı olarak yapılan yabancı 
sermaye yatırımlarının çoğunun ardında kendi memleketlerindeki sanayi için 
hammadde sağlamak veya fiyat dizginlerini elde tutmak gibi bizim menfaatlerimize 
aylan birtakım menfaatler yatar. İmalât sanayiine yabancı sermaye gelmesiyle 
mamul ihracı elbette faydalı bir şeydir ve bunun bâzı güzel örnekleri Türkiye’de 
görülmüştür. İyi örnekleri vardır, bunu da kabul etmek lâzımdır. Bu iyi örnekler 
yanında yabancı sermaye Türkiye’de çoğu zaman iç tüketime yönelmektedir. 
Hattâ iç tüketim eğilimini teşvik etmektedir. Bazan yaratmaktadır, ihracat garantisi 
istiyerek yabancı sermaye kabulü yoluna son yıllarda gidilmiştir. Ağzımız birçok 
tecrübelerle yandıktan sonra gidilmiştir. Fakat ihracat garantisi, bazan sözleşmede 
veya izin, ruhsat belgesinde kalmış, kontrolü yapılmamıştır. İhracat şartı konulsa da 
fiiliyatta bir cid- ‘ diyet taşımamıştır. Bunun da örnekleri vardır… 
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Bir başka konu, yabancı sermayenin çoğu zaman Türkiye’de yerli kredi 
kaynaklarına el uzatmasıdır. Bu da çok etraflı bir incelemiye muhtaçtır. Yerli 
kaynaklardan yararlanmada yabancı sermaye kuruluşları millî kuruluşlarımıza 
nazaran çok daha avantajlı durumdadırlar. Gerek Devlet Plânlama Teşkilâtının 
incelemeleri ve gerekse ilmî etüdler bunu ortaya koymuştur. Yerli teşebbüslerin kredi 
kaynaklan belli. Meselâ Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının imkânlarını alınız; bu 
müessese veya Türkiye Sanayi Yatırım Bankası, Bankalar Birliği şeklinde kurulmuş 
olan ikinci kuruluş, her ikisi de yabancı sermayeye kredi verebilmektedirler. Yapılmış 
olan inceleme göstermektedir M, yerli sermayeye nazaran yerli kredi kaynaklarından 
kullanma bakımından yabancı sermayeye çok daha fazla imkân tanınmaktadır. Bu 
suretle yerli müteşebbislerin kullanacakları kredi kaynaklan tüketilmekte ve üstelik 
millî kaynaklarımızı geniş ölçüde kredi olarak kullanan bu yabancı sermaye bizim 
yerli kaynaklarımızı kullanmak suretiyle kâr transferi yapmaktadır. O halde, kâr 
transferinin bir kısmı getirilen dövizin değil; fakat tüketilen yerli kaynaklarımızın 
sonucu olmaktadır. 

Yabancı sermaye alanında bir başka nokta: Fiilen giren yabancı sermaye, 
girmesine izin verilen yabancı sermayenin yüzde 40 ı civarındadır. Demek ki, yüzde 
60 ı belge alıyor, izin alıyor; fakat Türkiye’de yatırım yapmıyor. Dünya ölçüsünde 
durum nedir diye mesele incelenmiştir. Acaba biraz tabiî değil midir, bu düşünülebilir. 
İzin alır sonra vazgeçer. Vazgeçme oranı vardır. Fakat gelişmeye muhtaç, az gelişmişi 
ülkelere yatırım yapan yabancı sermayenin vazgeçme oranı hesaplanmış; aded olarak 
dünyada yüzde 75 i aldığı izni kullanıyor, sermaye miktarı olarak da yüzde 90 ı. İzin 
alan sermayenin yüzde 90 ı fiilen giriyor. Türkiye’de izin alan sermayenin yüzde 40 
ı giriyor arkadaşlar. Demek ki, burada tam bir kontrolsüzlük var… 

Bir başka nokta, yabancı sermayenin tekel kurmasıdır. Programımızı okurken 
konuşmamın başında arz ettim; yabancı sermayenin belli alanlarda tekel kurmasını 
önlemek lâzımdır. Tekel kurduğu zaman fahiş kârlar elde etmesini önliyemezsiniz. 
Türkiye’de buna benzer tekeller kurulmuştur. Bu sebeple de yabancı sermaye yerli 
sermayeye nazaran en kârlı alanları seçtiği için daha kârlı olarak çalışmaktadır. 
Biraz; evvel arz ettiğim şu etütte yerli müesseselerle yabancı sermaye kuruluşlarının 
sermaye miktarlarına göre ortalama kârlarının, -Maliye kayıtlarına ve başka 
kayıtlarına göre hesabı vardır- yerli sermaye kuruluşlarının vergi kaçakçılığı 
bakımından bazen daha geniş imkânlara sahibolduğu farz ve tahmin edilse bile, 
yine de bütün bu paylar düşüldükten sonra görülüyor ki, yerli sermayeye nazaran 
yabancı sermaye Türkiye’de çok daha yüksek kârlar sağlamaktadır. Bir başka nokta, 
yabancı sermayenin kuruluş ve dağılış yerleridir. Bunun yüzde 99 u dört ilimizdedir; 
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli. Yüzde 80 den fazlası İstanbul’dadır. Bu da, sanayim 
yurt sathına dağılışı bakımından üzerinde durulmaya değer bir konudur. Değerli 
arkadaşlarım; bu konunun üzerinde durulmak ve bâzı ıslahat yapılmak gerektiği 
anlaşılıyor… 

Türkiye, yalnız bilgiyi satınalma imkânlarını düşünmelidir. Bunu dikkatle yapan 
memleketler vardır; yani yabancı sermaye getirmek yerine yabancı sermayeden 
beklediğimiz teknolojiyi satınalmak, sadece onu satınalmak, patenti satınalmak 
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lâzımdır. Bunun için de en iyisini, en ilerisini, en ucuzunu, Türkiye’nin şartlarına en 
uygununu aramak bulmak gerekir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu 
biraz da bu çalışmaları yapmak için kurulmuştu, bu kurumdan yararlanmak gerekir, 
Yalnız, bunu yapan bâzı ülkeler de pişman olmuşlardır, satış hasılatına bağlamışlardır 
ve nüfus arttıkça, gelir arttıkça, satış arttıkça bazen başlangıçta çok cüzi görünen 
bu transferler çok büyük rakamlara ulaşmıştır. Bu noktada dikkatli olmak zarureti 
vardır. İzinlerde sürenin mutlaka kesin ve sert şekilde uygulanması lâzımdır. İzin alıp 
yatırım yapmıyan ve başkalarının teşebbüslerini önliyen firmaların suiistimalinin 
önüne geçilmelidir. Ciddî yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesini önliyen ve 
avantüriye, maceracı sermayeye daha çok yol açan bir konu var; onbeş günde karara 
bağlanacağını kanunun emrettiği konular yüzelli günde karara bağlanmıyor, tatbikat 
böyledir. Buna dair de bu etütde rakamlar bulmak mümkündür. Hulâsa bu konu 
ile ilgili idarelerin de düzeltilmesi, organizasyonun bir yerde toplanması ihtiyacı 
vardır… 

Sözlerimi teknik eleman yetiştirmenin önemine ve parasız, bedel ödemeden 
teknoloji transferi konusuna bağlıyarak bitirmek istiyorum. Japonlar bunu 
yapmışlar ve böyle kalkınmışlardır. Dünyanın her yerine, iyi yetişmiş insanları elde 
edebilecekleri her müesseseye kabiliyetli gençlerini göndermişlerdir. Bugün de 
sanayi tesislerinin içinde çalışırlar ve Japonların meşhur bir sözü vardır: “Biz dünya 
teknolojisinden sadece 24 saat gerideyiz”. Çünkü bir yerde yeni bir şey keşfedildiği 
zaman o teknolojiyi 24 saat sonra kendi koşullarına göre adapte edip, uygulama 
yollarını yetişmiş teknik elemanlar sayesinde değerlendirebilmektedirler. O halde 
yapılacak şey, teknik eleman yetiştirmezsek yabancı sermaye yatırımı ve sairenin 
hiçbir işe yaramıyacağını bilmektir. Teknik eleman yetiştirme konusu ise, ayrı bir 
konudur ve temenni ederim ki, ayrı bir genel görüşme konusu olsun. 

Bu, Millî Eğitim Bakanlığımızın ve TÜBİTAK’ın ele alacağı başlı başına bir 
meseledir. Sanıyorum ki, yabancı sermayeden beklediğimiz başlıca faydayı, yani 
ileri teknolojiyi Türkiye’ye getirmek; kafaları, insanı yetiştirmediğimiz takdirde 
beyhudedir. Japonlarla ilgili iddia mübalağalıdır, evet; 24 saatte almaları mümkün 
değildir, evet; teknolojinin bir kısmı gizlidir, evet; ama zeki, uyanık, yetişmiş teknik 
elemanlarla dünyaya yetişmemiz mümkündür. Bu elemanlar mevcud olmadığı 
takdirde etek dolusu döviz transferi, patent, royalty ve saire karşılığı gayrimaddi 
hak ödeseniz yine de öğrenmek mümkün değildir, kalkınma, sonunda gelip insan 
unsuruna dayanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet programında, kurulduğumuz günden beri 
M.G.P.’nin yabancı sermaye konusunda savunduğu bâzı temel görüşlerin kısmen 
de olsa yer almış bulunduğunu görmekten memnuniyetimizi ifade ederek sözlerimi 
tamamlıyorum. Yabancı sermaye konusunda Hükümet programında yer alan bu 
hükümlerin titizlikle uygulanması ve Türkiye’nin bu konuda yabancı sermayeye 
mahkûm değil, yabancı sermayeyi akıllıca kullanan bir ülke haline süratle gelmesi 
dileğimizdir. Bu alandaki çalışmalarında Hükümete başarılar diliyorum.”
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A.P. grubu adına Rıfkı Danışman (Erzurum) şu görüşleri dile getirdi: “Daha 
önce bir arkadaşımız burada çok kesin bir ifade ile Türkiye’de bir Düyunu Umumiye 
doğmuştur, demiştir. Buna değinmek istiyorum. Osmanlı borçları 1854 yılında başlar, 
hattâ daha önce Kanuni devrine kadar gider. Bu borçlar, bugün Türkiye’de tatbik 
edilmekte olan yabancı sermaye düzeni ile hiçbir yönden benzerlik göstermiyen bir 
tatbikat olmuştur. Bugün Türkiye’deki yabancı sermayeyi bir Düyunu Umumiye 
olarak vasıflandırmak ve bunu bir kapitülâsyon şeklinde ifade etmek büyük hatalı bir 
görüş olsa gerektir. Düyunu Umumiye, devletin açıklarını kapatmak için firmalardan, 
şahıslardan alınmış borçlardır; daha sonra bunlar birtakım yatırımlara yönelmiştir, 
ancak bu borçlanmalar birtakım tahsisatın bu borçlanmalara karşılık gösterilmesi 
suretiyle karşılanmıştır. Türkiye’de malî idarenin yanında ayrıca bir ecnebi malî 
idaresi teşekkül etmiş ve birtakım gelirleri tahsil etmiş ve borçlara karşılık göstermiş, 
hattâ kendileri bu tahsil edilen paralardan maaş almışlardır. Fransız, Holandalı, İngiliz 
ve diğer borçlu olduğumuz devletlerin mümessilleri Türkiye’deki muayyen gelirleri 
idare etmişlerdir. Bu bakımdan bugünkü tatbikata benzer hiçbir tarafı olmadığını 
evvelâ tesbit etmekte fayda vardır… 

Birçok arkadaşımız tatbikatta ihracat taahhüdünün sözde, belgeler içerisinde 
kaldığını ve bunun gerçekleşmediğini ileri sürdüler. Bu, hakikaten genel mânasiyle 
doğrudur; ancak, bugün Türkiye’de ihracat garantisi çeşitli malî birtakım 
müeyyidelere bağlanmış projeler mevcuttur. İhracat garantisini, hattâ projenin 
muayyen kademelerde, muayyen senelerde gerçekleştirilmesini, muayyen fiyat 
seviyesinde mal satmasını, muayyen seviyede bir maliyet esasına göre istihsalde 
bulunmasını garanti eden ve bunları gerçekleştirmediği takdirde kârları transfer 
edilemiyecek olan, devlet dairelerine, resmî kuruluşlara mal satması halinde bu 
alacaklarını tahsil edemiyecek olan, ayrıca projenin muayyen bir miktarı oranında 
banka mektubu ve teminatlar vermek suretiyle bu garantilerin malî yönden etkili 
bir şekilde tesis edildiği projeler mevcuttur. Tabiî bir tekâmülün sonucu ancak 
son zamanlarda ele alınmıştır. Yabancı sermaye Türkiye’de uzun süreden beri 
bulunmasına rağmen, halen bilinmiyen, teknik yönden bizim tam manasıyla nüfuz 
edemediğimiz ince yönleri mevcuttur. Bunlar tamamiyla tatbikatın işidir. Bunlar 
bu konuda yetişmiş teknik elemanın ve ekonomistin projeleri incelemesine bağlı 
hususlardır. 

Yabancı sermaye projelerinin incelenmesinde bilhassa göz önünde tutulması 
lâzım gelen konulardan birisi Türk personelinin yetiştirilmesidir. Türk personelinin 
yetiştirilmesi ve ayrıca yabancı personelin hangi oranda ve hangi vasıfta bu projelerde 
çalıştırılacağı hususudur. Birçok projelerde bu husus gözden kaçmamaktadır. Bizim 
tatbikatımızda bilhassa yabancı firmalar, kuracakları şirketlerde Ticaret Kanununun 
vermiş olduğu yetkiye dayanarak sembolik bir sermaye ile işe başlarlar, inkişaf 
ettikçe, şirket geliştikçe sermayeyi daha sonra getireceklerini taahhüd ederler. 
Hâlbuki bu süre içerisinde de şirketler Türkiye’den elde etmiş oldukları imkânları, 
kârları, Türkiye’de temin ettikleri kredileri veya yabancı bir ülkeden temin ettikleri, 
belki de bizim şartlarımıza uygun olmıyan kredileri kullanmak suretiyle kâr temin 
ederler ve bu kârın sermayeye inkılâbı suretiyle bakiye sermayenin dışardan 
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getirilmesini önlerler. Uzun süre çalıştığım, içinde bulunduğum bâzı konulardan 
gayet yakinen bilmekteyim; Türkiye’de yabancı sermaye projelerinin incelenmesi 
sadece birkaç konuya inhisar etmektedir; sermaye meselesine, patent, royalty 
gibi birtakım teknik hususlara bakılmaktadır, bir de teşebbüsün konusuna inhisar 
ettirilmektedir. Bunun ötesinde projelere gayet derin bir şekilde nüfuz etmek 
zarureti vardır. Bunlar arasında; projenin istikbali, yabancı ülkede imalâtın muayyen 
ilerlemeleri ve bu ilerlemelerin Türkiye’de tatbik edilmesi, yabancı ülkelerdeki 
lâboratuvar buluşlarının Türkiye’ye intikal ettirilmesi ve bunun yabancı firmalara 
taahhüd ettirilmesi, personelin yetiştirilmesi, kârların muayyen seviyenin üstüne 
çıkamıyacağı gibi kayıtlar, sermayenin başlangıçta, projenin tam başladığı anda 
tamamiyle Türkiye’ye nakden intikal ettirilmesi... 

Ayrıca, diğer arkadaşlarımın dokunmadıkları bir hususa dikkati çekmek istiyorum. 
Bu da, Türkiye’de yabancı sermaye ile ortaklaşa kurulan şirketlerin statüleridir. 
Her ne kadar bizim Ticaret Kanunumuz bu statülerde birtakım norm şekillerin yer 
alması lâzım geldiğini belirtmekte ise de, şirket statülerine bizim lehimize birtakım 
kayıtların konulması, şirketin yürütülmesinde, ileride alacağı istikamete müessir 
noktalarda birtakım müeyyidelerin vazedilmesi faydalı olur. Meselâ hisselerin 
devri, idare heyetinde nisabın ne suretle teşekkül edeceği, idare heyeti ücretleri, 
mukavelenin süresi gibi birtakım ince noktalara da ilgili kuruluşların, tatbikatçıların 
dikkat etmeleri gerekir. Zira tatbikatta bu hususlar genel olarak ihmal edilmektedir 
ve bundan da Devlet olarak zarar görmekteyiz. Muhterem arkadaşlarım; Genel 
olarak satırbaşlarıyla kısaca temas ettiğim hususların Sayın Hükümetimiz tarafından 
nazarı dikkate alınmasını ve bilhassa yabancı sermayenin izlenmesi projelerinin etüd 
edilmesi ve tatbikatı sırasında da devamlı kontrola tabi tutulması hususlarına önemle 
eğilinmesini istirham ederim.”

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil açıklamalar yapmak üzere kürsüye 
davet edildi: “Yabancı sermaye kanunu, petrol kanunu ve diğer kanunlara göre 
yapılmış olan yatırımlar ve bu yatırımlar nedeniyle yapılan kâr ve diğer transferler 
konusunda elimizde çeşitli kaynaklardan sağladığımız adedî bilgiler mevcuttur. 
Yabancı sermayenin sektörler itibariyle değerlendirilip somut sonuçlarının 
tartışılması, ek bir inceleme ve süreyi gerektirmektedir. Diğer yandan, bugün için 
elimizde bulunan ve sektörler itibariyle rakamlara dayalı bilgiler yanında gelecekte 
doğabilecek sonuçların tartışılması da uygun olacaktır. Bu konuda bir projeksiyon 
yapmak olanağımız, eldeki incelemeler yönünden çok sınırlı kalmaktadır, özellikle 
sektörler ve kuruluşlar itibariyle transfer edilmemiş ve ileride edilebilecek kârlar, 
bunun yanında ihtiyatlar derin bir incelemeyi gerektirmektedir. Sağlanan teknolojinin 
değerlendirilebilmesi, ileri sürülen görüşlerde büyük ölçüde gerçek payına rağmen 
teknik bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. 

Ayrıca, Petrol Kanunuyla, sayın konuşmacılar tarafından belirtilen Yabancı 
Sermaye Kanunu arasındaki kâr transferi yönünden büyük bir anlam ve uygulama 
farkı bulunduğunu da belirtmek gerekir. Filhakika, Hükümet programımızda 
değinildiği üzere, yabancı sermaye konusunda bu sırada, bu konuşmalar sırasında 
ileri sürülen görüşler de nazarı itibara alınarak dört ayrı prensip tesbit edilmiştir. 
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Bunlar: “Başka yollarla sağlanamıyan üstün teknoloji niteliğini taşıması, yurt içinde 
finanse edilemiyen çok büyük tesisler olması, kurulacak kapasitenin Ortak Pazar’la 
rekabet edecek seviyede bulunması ve ihracata dönük olması, çoğunluk paylarının 
Türklere aidolması şartlariyle desteklenecektir” kaydı vardır. Ancak, yukarıdan 
beri belirttiğimiz, özellikle sektörler itibariyle elde edilen somut sonuçların 
değerlendirilmesi, derinliğine bir inceleme yapılmasını gerektirmektedir ki, bu 
konuda yapılan taleplere ve görüşlere katıldığımızı arz etmek isterim.” 

Kemal Satır (Adana) bütün hatiplerin konu hakkında büyük olgunlukla 
konuştuklarını, ancak eldeki mevcut rakamların tutarsızlığı konusunda -hükümet 
adına konuşan Derbil de dâhil olmak üzere bir noktada birleştiklerini, kendisinin 
de verilmiş olan meclis araştırması önergesine katıldığını, meclis araştırmasına 
ihtiyaç olup olmadığının Gernel Kurul tarafından belirlenmesi amacıyla bu hususun 
oylanmasını talep etti. 

Başkan, bu genel görüşme önergesinin görüşülmesinin tamamlandığını, bunu 
araştırma olarak mütalâa edemeyeceğini, araştırma takriri verilmesi gerektiğini, 
Başkanlığın bir genel görüşmeden sonra hemen araştırma takriri verip yeni bir 
teamül yaratmaya muktedir olmadığını ifade ederek müzakereyi tamamladı. 

Genel görüşme, böylece Genel Kurulun bilgilerine arz edilmiş oldu.142 

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ) : Türkiye’de 
turizm politikası ve turizmin ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 

İbrahim Öztürk (Maraş) tarafından verilen,  Türkiye’de turizm politikası ve 
turizmin ulusal  ekonomiye katkın hakkında Anayasanın 88 nci  maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına  dair önergesi, Millet Meclisi’nin 12 Mayıs 1971 günü 
toplanan 98 nci birleşiminde ele alındı:

“Plânlı kalkınma döneminin başladığı 1963  yılından itibaren ülkemizde turizm 
politikası,  1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 425 nci sayfasında  tesbit edilmiş ve 
(Ana ilkeler, hedefler  ve metot) başlığı altında şu ifadeler yer almıştır:  

a) Türkiye, bugün yabancı ülkelerde yükselen  gelir seviyesine paralel 
olarak gelişen  turizmden, ödeme bilançosu açığının kapatılmasında  geniş 
ölçüde yararlanmak zorundadır.  Yurdumuzun tabiî ve tarihî imkânları  bunu 
gerçekleştirmeyle elverişlidir. Turizmin   geliştirilmesinde anailke bu potansiyeli kısa  
zamanda yurdumuza çekebilmek ve bunun için  de gerekli yatırımları yapmaktır.  

b) Turizmde talep, geçmişte yurdumuza  gelen turist sayısının gösterdiği eyilimin 
alınacak  tedbirlerle düzeltilmesi yolu ile teinin  edilmiştir.  

c) Bugün turistler yurdumuzda ortalama  4 gün kalmakta ve 60 dolar 
bırakmaktadırlar.  Plân dönemi sonunda ortalama 6 gün kalmalarının  ve 100 dolar 
bırakmalarının sağlanabileceği  kabul edilmiştir.  Plânın (tedbirler) adı altında 
saydığı 13  maddelik tabloda ise turist çekmek için propaganda, “Turist eğilimleri 

142  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 98 (5 Mayıs 1971), 
s. 126-166.
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araştırması”, “Turizm  Geliştirme Kurulu”, gümrük ve kambiyo  işlemlerinin 
kolaylaştırılması, Turizm Bankasının  ıslahı, kanun ve tüzüklerin turizmi engelliyen  
hükümlerinin değiştirilmesi, festivaller  ve olimpiyat tertiplenmesi, personellin 
eğitimi  gibi hususlar yer almaktadır.  2. Beş Yıllık Plânın turizm bölümünde  de 
(ilkeler) olarak:  

Turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarından  yararlanmak, dış 
turizm gelirlerini,  turist sayısını artırmak, iç turizmi geliştirmek,  turizm yatırımlarını, 
turistik potansiyeli  yüksek bölgelerde toplamak, bu yatırımları  kredi yoluyla 
desteklemek, turistik  tanıtma ve kredi politikasına yeni bir yön vermek,  altyapı 
teslislerini ve örnek turistik tesisleri  kamu sektörünce ele almak gibi hususlar  yer 
almıştır.  

Plânın (politika tedbirleri) bölümünde de;  Turizm Bakanlığı Teşkilât Kanununda 
değişiklik  yapılması, çevre sağlığı ve gıda kontroluna  önem verilmesi, “Turizm 
işletmeleri Kurumu” teşkil edilmesi, turizm kredilerinin artırılması,  “Turizm 
Eğitimi Millî Merkezi”nin  kurulması, Türkiye’nin turistik fizikî plânının  yapılması, 
uluslararası alanda ve (özellikle  Akdeniz ülkeleri ile) turizm konusunda işbirliği  
imkânlarının araştırılması gibi önemli tedbirler öngörülmüştür.  

Yapılan incelemelere göre;  1961 yılında Türkiye’ye 129 bin turist gelmiş  ve 
7,5 milyon dolar döviz bırakmıştır. 1962  de 166 bin, 1983 te 200 bin, 1967 de 415 
bin turist  gelmiş ve her yıl bu rakamın % 20 oranında  artabileceği kabul edilmiştir.  
1963 - 1967 döneminde toplam 827 milyon  T.L. lık turizm yatırımı yapıldığı, 
150 milyon  TL. nın da propaganda için harcandığı anlaşılmıştır.  Bu dönemde 
turizmin sağladığı döviz  64,5 milyon dolar ve ulusal gelire katkısı  de 325 milyon 
TL. dır.  İkinci Beş Yıllık Plâna göre; 1968 de yabancı.  turist sayısı 588 bin, 1989 
da 735 bin,  1970 te 920 bin, 1971 de 1.150 bin aded olması  gerekmektedir. Böylece 
her yıl % 25 oranında  bir artış öngörülmüştür.  

1968 - 1972 döneminde dış turizmden 3 milyar 790 milyon TL gelir sağlanacağı 
tesbit olunmuştur. Bu dönemde yalnız tesis yatırımları  için 1 milyar 870 milyon TL 
harcanacağı,  bütün bölgelerde toplam 2 milyar 600 milyon  TL lık turizm yatırım 
yapılacağı, dış turizmden  3 milyar 798 milyon TL gelir sağlanacağı,  iç turizmle 
birlikte ulusal gelire katkısının 6  milyar 748 milyon TL na uluşacağı hesaplanmıştır.  
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin  yayınladığı 1969 yılı iktisadi raporuna 
göre;  1967 yılında turist sayısında 1966 ya nazaran  % 50 oranında bir artış beklenmiş 
ve fakat  1966 turist sayışma göre % 9,3 bir azalma  kaydedilmiştir. Keza plânda 
1969 yılı sayısının  513 bini bulacağı ifade edilmiş, programda ise  bu rakam 550 bin 
olarak gösterilmiştir.  

1970 yılı ekonomik raporuna göre; Türkiye  1970 yılında 379 turistik tesis, 
17 731 oda, 31 860  yatak gösterilmiştir. Aynı yıl turist adedi yönünden  plân 
hedefi 715 bin, gerçekleşme 719  bindir.  1968 yılında banka kredilerinin sektörlere  
dağılımında dış ticaret ve turizme % 11,7, 1969  da % 12,3 1970 te % 11,3 pay isabet 
etmiştir.  1969 da dış ticaret ve turizme 3 milyar 697 milyon,  1970 te 3 milyar 691 
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milyon TL kredi verilmiştir.  1971 malî yılı bütçe gerekçesine göre turizme  ayrılan 
ödeneklerin millî gelire oranları  1969 da % 015, 1967 de % 014, 1968 de 017,  1969 
da % 015, 1970 te % 011 dir.  

Sonuç: Ülkemiz turizm yönünden dünyanın  en zengin imkân ve kaynaklarına 
sahip yerlerinden  birisidir. Gerek doğal, gerek tarihî değerleri  sinesinde barındıran 
Türkiye’nin kalkınmasında  turizmin özel ve önemli bir yeri vardır.  Bunu çok iyi 
bilen T. C. Hükümetleri  Turizm Bakanlığı adı altında bir örgüt kurarak  konuya 
lâyik olduğu yeri ve değeri vermiş bulunmaktadırlar.  Kalkınma plânlarında ve 
Hükümet  programlarında yer alan turizm politikası.  üzerinde özellik ve hassasiyetle 
durulduğu  ve önemli ilerlemeler kaydedildiği bir gerçektir.  Turizm teşvik kanunu 
ve diğer mevzuat bu  ilerlemeye önemli katkıda bulunmuştur. Ancak;  bu alanda 
yapılan çalışmalar, kurulan örgütler,  sağlanan ödenek ve kredilerin yeterli  olmadığı 
da bir vakıadır.  İspanya, İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan  gibi ülkelerle aramızda 
mevcut mesafenin kapatılabilmesi  için yılda en az % 30 oranında bir  turist 
artışının sağlanması gerekmektedir.  Turizm kredilerinin tahsis ve dağılımındaki  
isabetsizlikler kamuoyunda ve basında çeşitli  söylentilere sebebolmaktadır.  Gerek 
merkez, gerekse dış ülkelerdeki örgütlere  yapılan aramalarda da kayırmalara yer  
verildiği, hattâ yabancı dil bilmiyenlerin dahi  dış ülkelere gönderildiği söylenmiş 
ve yazılmıştır.  Sayın Erim Hükümetinin programında turizme  yer verilmemesi 
de ayrıca dikkati çekmektedir.  Ulusal ekonomiye ve gelire önemli katkısı  olan 
ve bundan sonra daha çok önem ve değer  taşıyacak bulunan turizm politikasının 
bugüne  kadarki sonuçlarını tesbit etmek ve bundan sonra  izlenecek çalışmalara ışık 
tutmak üzere, Anayasanın  88 nci maddesi gereğince bir genel  görüşme açılmasına 
karar verilmesini saygılarımla  rica ederim.”143 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (UŞAK) : Anayasa Mahkemesi kararı üzere 9 
Temmuz 1971 tarihinde öğretim çalışmalarına son vermesi gereken özel yüksek 
okulların bir çözüme bağlanabilmesi için Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu’nun, Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 
9 Temmuz  1971 tarihinde öğretim çalışmalarına son  vermesi gereken özel yüksek 
okulların bir çözüme  bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi  uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair  önergesi, Millet Meclisi’nin 5 Mayıs 1971 tarihinde 
toplanan 98 nci birleşiminde okundu: “Anayasa Mahkemesinin özel yüksek okullarla  
ilgili kararı 9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe  gireceğinden, zamanın darlığı ve 
bu seneki  Meclis çalışmalarının sona ermesi yaklaşmış  olduğundan, bu okullarla 
ilgili son karar  merciinin de Yüksek Mecliste bulunması sebebiyle,  bu husustaki 
Hükümet çalışmalarına vakit  geçirmeksizin ışık tutabilmek maksadiyle  özel yüksek 
okullarla ilgili genel görüşme önergemin  öncelikle ve gündemdeki diğer önergelere  
takdimen gündeme alınıp alınamaması hususunun görüşülmesini saygı ile arz ve 
teklif  ederim.” 

143  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 98 (5 Mayıs 1971), s. 
334-335.



263

Önergenin aleyhinde söz alan Ahmet Şener (Trabzon) şunları söyledi:  “Genel 
görüşmenin gündemde yer almış olan  diğer hususlara takdimen ve öncelikle, 
ivedilikle  görüşülmesi diye bir usul yoktur. Eğer  çok önemli ise gensoru yaparlar. 
Anayasa buna  imkân vermektedir. Çok önemli ise, muayyen günde görüşülmesi 
bakımından gensoruya  çevrilir, elbette yerini bulur; ama genel görüşmelerde  
“öncelik, ivedilik ve takdimen görüşülme”  hususu burada uygulanmamıştır. Çünkü  
böyle bir uygulama olursa, burada bâzı konuların  takdimen görüşülmesi hususunda 
mütemadiyen  önergeler verilecektir ve ekseriyet  grupları daima konularının önce 
görüşülmesini  sağlıyacaktır, ama ekseriyete sahibolmıyan  gruplar veya müstakil 
olarak verilmiş bulunan  önergeler daima arkada kalacaktır.  Hayır Sayın Başkan, 
bu konudaki bir önergenin  oylanması da mümkün değildir. Eğer  böyle bir önerge 
oylanacak ise bu konunun  usulü münakaşasının açılması gerekir. Aksi  takdirde bunun 
tahakkuku mümkün değildir.  Sebebi şu genel görüşmeler gensoru prosedürüne  göre 
muamele görür ve okunduğu zaman,  “yerini alacaktır” denir. Yerini, sırasını  almış, 
82 nci sırada. Arkadaşımız eğer bu konunun  öncelikle görüşülmesini arzu ediyorsa  
gensoru haline çevirir ve burada en önce görüşülmesi  mümkün olur.” 

Önergenin lehinde söz alan Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) şu görüşleri dile getirdi: 
“Özel yüksekokullar konusu Türkiye çapında  yaygınlaşmış ve yüzbinleri aşan 
aileyi ilgilendiren  ve her şeyden evvel yüksek Meclisinizi  de ilgilendiren önemli 
bir konudur ve bu, Heyetinizce de bilindiği gibi 9 Temmuz tarihine  kadar mutlaka 
karara bağlanması icabeden  bir konudur. Diğer konulardan tamamen  ayrı bir 
özelliği vardır. Binaenaleyh, yarın birtakım  tedbir kanunları geldiği zaman bu 
meseleyi  konuşmak imkânsız hâsıl olmayacaktır. Hükümet  çalışıyor; birtakım 
kararlar, tedbirler  üzerinde durmaktadır. Bunlar buraya gelecektir.  Ben arzu ettim 
ki, son merci olan Yüksek  Heyetinizin bu husustaki görüşü ortaya konmuş  olsun; 
Hükümet, çalışmalarında bu görüşlerimizden  gerekli şekilde faydalanılmış olsun. 
Gayet  iyi niyetle getirilmiş ve zaman darlığı sebebiyle  takdim edilmiş olan bir 
önergedir.  Sayın Şener arkadaşımın niçin telâşa düştüğünü  anlıyamadım... 

Meseleye bir hal çaresi bulmamız  gerekir. Zataâliniz, Yüksek Meclisin tedbir 
alması  hususunda, önergenin yerinde kalması hususunda  istical gösterdiniz, o 
bakımdan arz ettim.  Başka bir niyetim yok...  Bu  kadar önemli olan bir konudur, 
zaman darlığı  sebebiyle ve yanlış bir istikamete sürüklenmemesi  bakımından 
fevkalâde önemlidir.  Gazetelerde birtakım mütalâalar okumaktayız  ve bu 
mütalâalar meyanında bir Reform Komisyonunun  kurulduğu, hattâ hattâ bu Reform  
Komisyonunun başına sol temayüllü bir zatın  getirildiği, eğitim meselelerimilzin 
daha da çıkmaz  bir istikamete sürüklenme temayülünde olduğu  sezilmektedir. Bu 
durum karşısında mesele  bir kat daha önem arz etmektedir... 

Anayasamızın  mevcut hükümleri dairesinde meseleye  bir hal çaresi bulma 
imkânına kavuşmuş olacağız.  Aksi takdirde meseleyi gürültüye getirmiş  oluruz, 
boğmuş oluruz. Bu sebepten dolayı  önergemi arz ettim ve bunun, Sayın Başkanın  
izah buyurdukları gibi, birkaç tane örneği vardır.  Genel görüşmeler takdimen 
görüşülebilir.  Önergemi bu maksatla verdim, takdir Yüce Heyetinizindir.  Saygılarımı 
arz ederim.”  
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Aleyhte söz alan Hilmi İşgüzar (Sinop) kürsüden görüşlerini ifade etti: “...
özel yüksek okullarla ilgili kanunun  Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi  
üzerine ortaya çıkan meselenin halledilmesini  istiyen arkadaşımızın Yüce Meclise 
vermiş olduğu  genel görüşme önergesinin her şeye takdimen  öne alınmasını 
sağlamak üzere vermiş  olduğu önergenin aleyhimde söz aldım.  Her şeye takdimen 
öne alınma meselesinin  Yüce Meclisin daha önce almış olduğu karara  uygun 
olduğu iddiası üzerinde durmadan, bendeniz  kısaca bir iki noktaya temas etmek 
istiyorum.  Muhterem önerge sahibi arkadaşımızın burada  beyan ettikleri gibi 70 
bin kişiyi ilgilendiren  önemli bir konudur bu konu. Genel görüşme  önergesinin 
her şeye takdimen ele alınmak suretiyle  burada müzakere edilmesinde fayda da  
vardır. Ancak, şunu hemen ifade edelim ki,  müddetin 9 Temmuzda sona ereceğini 
de dikkate  almak suretiyle, Hükümetin özel okullarla  ilgili bir kanun tasarısı 
hasırladıklarını ve  meclislere ya verildiği ya da verilmek üzere  olduğunu da 
öğrenmiş bulunmaktayız.  Yüce Mecliste fikirlere hürmet var ise ve  burada konular 
tartışılırken iyi olan noktalara  itibar edilmesi icabediyor ise; o takdirde bura ya 
Hükümet tarafından hazırlanıp getirilen, bu  konuda ihtisas yapmış kişilerin de 
fikirlerini  içinde toplıyan tasarı Yüce Meclise geldiği zaman;  gruplar olarak ve 
grupların dışındaki  milletvekillerinin konuşmalarını beşer dakika ile  tahdidetmemek 
suretiyle buralda konuşma imkânları  sağlanırsa, işte o zaman bu konu enine  boyuna 
tartışılmak suretiyle, değişiklik önergeleri  üzerinde de durularak, bu konu daha iyi  
bir neticeye varır.  Bu sebeple, yeni bir kanun tasarısının Meclise  sevk edildiğini 
de dikkate alarak, bu konunun  genel görüşme şeklinde ele alınmasının bendeniz  
aleyhindeyim...” 

Salih Aygün (Amasya) görüşlerini şöyle ifade etti: “624 sayılı özel okullara 
ait kanun hakkında  bir Araştırma Komisyonunda vazife görmüş, aynı  zamanda 
bunu teferruatiyle incelemiş bir arkadaşımız  olarak, her hangi bir polemiğe 
girmeden  meseleyi kısaca izah etmekte fayda olduğu  kanısındayım.  Gazetelerde 
okuduğumuza göre, Millî Eğitim  Bakanlığı yetkilileri bir tasarı hazırlıyarak Hükümet  
Başkanlığına vermiştir.  Benim üzerinde durmak istediğim önemli  nokta şu: Bu 
tasarıyı hazırlıyanlar ve ön çalışmayı  yapan arkadaşların fikir yapısı bakımından  
ve bu okulların tatbikatta ne şekil alacağı  düşüncesi bakımından ayrı bir önem 
taşıdığını  burada açıklamakta bilhassa fayda mülâhaza  ediyorum.  Bir konu fikir 
itibariyle gayet güzel tanzim  edilir, fakat tatbikata koyduğunuz zaman bunun  bir 
sürü aksaklıkları ve noksanlıkları meydana  çıkabilir. Yüce Mecliste tatbikattan gelen 
ve bu okulların iç yüzünü gayet iyi bilen arkadaşlarımız bulunduğuna göre, tasarı 
komisyonlara  gelmeden önce, burada bu konuyla ilgili,  bu konuyu yakınen tanıyan, 
bu konu hakkında  fikir sahibi arkadaşlarımızın mütalâalarını almak  ve ondan sonra 
bu tasarının noksan olan  kısımları var ise, bunları tasarıya ithal etmek  suretiyle, 
Hükümet tarafından noksanlıklar ikmal  edilerek bu konunun komisyonlara ve Yüce  
Meclisimize gelmesinde bir mahzur yoktur sanırım.  Bizim görüşümüz oldur ki, bu 
konunun müzakeresinde  mutlak surette fayda var, kolaylık  var, doğruyu bulma 
imkânı var. Ben Sayın Şener’in  fikirlerinin bir kısmına iltihak ediyorum,  doğrudur. 
Bu konunun önemine binaen buna  iltifat buyurulmasmda fayda var sanırım.”  
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İki lehte, iki aleyhte  olmak üzere dört milletvekilinin konuşmasından sonra 
önerge oya sunuldu. 

C.H.P.’ne mensup beş milletvekilinin yoklama  isteği ile ayağa kalkması üzerine 
ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı. Yoklamaya  123 üye katıldığından çoğunluk 
olmadığı gerekçesiyle oturum sona erdi.144 

Fahri Uğrasızoğlu’nun özel yüksek okullarla ilgili önergesi, 2 Haziran 
1971 tarihinde toplanan 106 ncı birleşimde yeniden ele alındı. Başkan Fahri 
Uğrasızoğlu’na bir talebi varsa kürsüye gelerek ifade etmesini söyledi. Bu önerge 
üzerinde konuşulabilmesi için, Başkan önergeyi okuttu. 

Önerge üzerinde söz alan Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) şu görüşleri dile getirdi: 
“...özel yüksek okullarla ilgili Anayasa Mahkemesi  kararı 9 Temmuz 1971 tarihinde 
yürürlüğe  gireceği için, bu tarihe kadar özel yüksek okulların  varlığına ve yaşama 
şekillerine mutlak  surette bir izah şekli bulmak gerekiyordu. O  tarihlerde bildiğiniz 
gibi, daha evvelki Adalet  Parti Hükümeti zamanında  ve ondan sonra da  yeni kurulan 
Hükümet zamanında, özel yüksek  okullara bir hal çaresi bulmak üzere devamlı  
gayretler sarf edilmiştir. Ben, özel yüksek  okullarla ilgili mevzuun bir genel görüşme 
Ihalinde  yüksek huzurunuza getirilmesini şu bakımdan  zaruri gördüm, elbette ki, bu 
mevzuda Heyetinizin,  bu husustaki görüşlerinin ortaya konması  ve tebellür etmesi 
iktiza eder idi. Benim bu  husustaki genel görüşme önergem, 19 Nisan  1971 tarihinde 
Yüksek Başkanlığa verilmiştir  ki, o tarihlerde henüz özel yüksek okullarla  ilgili 
tasarının tedvin edilmiş şekline raslamıyoruz.  Yani, henüz elde idi ve tedvin edilmiş  
değildi. Gayet iyi niyetlerle arzu ettim ki, günümüzün  en aktüel mevzuu, önemli bir 
mevzu  olan hu yüksek okullar mevzuu Yüksek Heyetinizin  huzurunda müzakere 
edilsin, değerli parlömanterler  ımütalâaların bildirsinler, hal yollarını  göstersinler, bu 
görüşmelerin ışığı altında  Hükümet ve ilgili komisyonlar, özel okullarla  ilgili kanun 
tasarısını en iyi bir şekilde memleketimizin  ihtiyaçlarına en güzel cevap verecek  bir 
tarzda hazırlatsınlar ve mesele kemâle ermiş  bir şekilde sizin görüşlerinizi de ihtiva  
etmiş olarak huzurunuza gelsin, müzakere edilsin  ve böylece de Meclis tatillere 
girmeden evvel  bunun müzakeresi bitmiş olsun istedim. Şayet  önergemin sırada 
beklemesine razı olmuş olsaydım,  elbette böyle bir takdimen görüşme  önergesi söz 
konusu olmaz ve mesele buraya  getirilemezdi, yüksek fikirlerinizden istifade etmek  
imkânı olmazdı. Sırf bu düşünce ile önerge  verilmiş ve talepte bulunulmuştur.  Aradan 
zaman geçti, ancak 20 Mayıs 1971  Çarşamba günü önergem okundu ve müzakeresi,  
gündeme alınıp alınmaması hususu görüşülmeye  başlandı. Tam gündeme alınması 
oylanacağı  sırada, Cumhuriyet Halk Partisine  mensup beş sayın üye arkadaşımız 
ayağa kalkmak  suretiyle Mecliste ekseriyet olmadığını  ifade buyurdular. Böylece 
obstrüksiyona girilmiş  oldu, önergenin görüşülmesi engellendi  ve bu hususta 
Yüksek Heyetinizin ve değerli  parlömanter arkadaşlarımızın mütalâalarını ortaya  
koymaları imkânı hâsıl olamadı. Bundan  sonra 27 Mayıs tatile rasladı ve o gün 
de gayet  tabiî Meclis tatilde idi, görüşülemedi ve böylece  bugüne intikal etmiş 

144  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 98 (5 Mayıs 1971), 
s. 348-351.
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bulunuyor.  Bu arada üç gün önce, Yüksek Başkanlığa  Hükümetçe hazırlanmıış 
olan özel yüksek okullarla  ilgili tasarı igelmiş bulunuyor. Bugün de  Millî Eğitim 
Komisyonunda görüşülmeye başlanılmıştır.  Bendeniz şu anda Komisyonu 
terkederek,  huzurunuzda bu açıklamayı yapmak  üzere geldim. Tasan Meclise sevk 
edilmiştir,  Komisyonda müzakeresine başlanmıştır.  Bu  durum karşısında genel 
görüşme isteğinin bir  mânası kalmamış oluyor, takdir edersiniz, ben  de bu hususu 
takdir ediyorum. Binaenaleyh,  öncelik ve ivedilikle takdimen görüşülme önergemin  
sayın Başkanlıkça geri verilmesini istirtam  ediyorum ve aynı zamanda da esas genel  
görüşme önergemin iadesini istirham ediyorum.”

 Başkan, Uğrasızoğlu’nun beyanının Başkanlıkça yerine getirileceğini ve böylece 
Genel  Kurul’un bilgilendirilmiş olduğunu ifade etti.145

CELAL KARGILI (İÇEL) : Yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yapılan  kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana  getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın  88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme  açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi tarafından 9 
Haziran 1971 tarihinde toplanan 110 ncu birleşiminde görüşüldü: 

“Millet Meclisi Genel Kurulunun 21. 4. 1971  tarih ve 90 ncı birleşimde gündeme 
almması kabul  edilen “sınırlarımızdan yapılan kaçakçılık”  hakkındaki önergenin 
bundan sonraki ilk Çarşamba  günü görüşülmesine karar verilmişti. Oysa  tesbit edilen 
günde önergem görüşülmediği  gibi, Genel Kurulda, önergem hakkında alınmış  olan 
bu kararın neden tatbik edilmediğine dair  her hangi bir işlem yapılmamıştır.  Genel 
Kurul kararı gereğince emsal teşkil  etmemek kaydı ile diğer işlerden önce 9. 6. 
1971  Çarşamba günkü birleşimde görüşülmesi gerektiği  kanısındayım. Bu hususta 
Meclisçe gerekli  işlemin ve kesin bir kararın alınmasını arz ve  teklif ederim.” 

Celal Kargılı önergesi üzerinde söz isteyerek şu görüşleri sundu: “Sözlerime 
başlamadan önce, oturumun başlamasında  sayın grup başkanlıklarınca Meclis  Divan 
Başkanlığına verilen bir takrir ile, bundan  bir müddet önce kabul edilen araştırma  
önergem hakkında yapılan bir yanlışın düzeltilmesinin  sağlanması hususunda grup 
başkanvekillerinin  aldığı kararın, son derece saygıya değer  bir hareket olduğunu 
belirtmek isterim.  Muhterem milletvekilleri; aynı şekildeki bir  hatanın bir daha 
tezahür etmemesi için huzurunuza  bir konu gelmiştir. 21. 4. 1971 tarihli  birleşimde, 
sınırlarımızdan yapılan her türlü  kaçakçılığın önlenmesi hakkında vermiş olduğum  
genel görüşme önergesi Yüce Heyetin oylariyle  kabul edilmiş ve bundan sonra, 
zabıttan  okuyacağım şekilde görüşmeler cereyan etmiştir... 

Bundan sonra Başkanlık Divanı -tahmin  ediyorum - aldığı bir karar ile, 
açılmasına karar  verilen genel görüşmelerin sunuşlardan sonra  görüşülmesine karar 
vermiştir. Oysa, burada  bir karar vardır. Yüce Divanın verdiği karar  gereğince, 

145  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 106 (2 Haziran1971), 
s. 710-711.
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benim önergemin lehinde veya  aleyhinde görüşme yapılmasının lâzımgelip 
gelmediği  hakkında Genel Kurul kararını reddeden  her hangi bir muamele ortada 
yokken,  genel görüşme önergem hiç görüşülmiyeoek bir  yere, yani bütün sunuşlar 
bittikten sonraki bir  kısma konmuştur.  

Sayın milletvekilleri; huzurunuza getirdiğim  konunun ehemmiyeti bakımından 
genel görüşme  önergemin gündeme alınarak görüşülmesini  arz ederken, bu hususta 
birkaç söz etmek  isterim,  Bugün ülkemiz koyun mevcudu bakımından  36 milyon 
ile dünyada altıncı sırayı işgal etmektedir.  Tüm hayvan varlığımız bakımından  ise, 
dünyada 12 nci sırayı işgal etmekte bulunuyor.  Bütün bunlara rağmen, hayvancılığın  
tarım gelirleri içindeki payı örneğin Holanda’da % 88, Finlandiya’da % 81, 
Danimarka’da  % 80, İsviçre’de % 75, Batı Almanya’da % 72,  İngiltere’de % 68, 
Fransa’da ,% 64 iken Türkiye’de  sadece % 33 tür.  Yine dünyada koyun varlığımız 
bakımından  altıncı sırayı, tüm hayvan varlığımız bakımından  ise 12 nci sırayı işgal 
etmemize rağmen,  et ve süt tüketimi yönünden diğer ülkelere oranımız şöyledir. 

Yılda ortalama kişi başına  

Devlet  Et tüketimi (Kg) Süt tüketimi (Kg)

Belçika  64  165  

Fransa  74  180  

Batı Almanya  63  165  

Yunanistan  27  130  

Bütün dünya devletlerini sıralıyarak zamanınızı  almış olmak istemiyorum. 
Hayvancılık  bakımından dünyada 12 nci sırayı işgal etmemize  rağmen, Türkiye’de 
kişi başına düşen et  tüketimi 16,5 kilo, süt tüketimi ise sadece 98  kilodur. 
Yunanistan’dan çok daha aşağıdadır.  Bugün mevcut 36 milyon koyunumuzun 
30  milyonu dişidir. 30 milyon dişi koyun ise, her  yıl ortalama 15 milyon kuzu 
yavrulamaktadır.  Türkiye’de mevcut mazbahalarda yılda ortalama  3 milyon koyun, 
2 milyon 800 bin kuzu  kesilmekte, bunlardan ayrı olarak da köylerde  1 milyon 
civanında koyun ve kuzu kesimi  yapılmaktadır. Türkiye’de yılda kurban dolayısiyle  
kesilen koyun ve kuzunun sayısı da  ortalama 1 milyondur. Bunlardan başka yılda  
ortalama olarak dışarıya 200 bin koyun ihracedilmekte,  hastalık v.s. sebeplerden ise 
yılda  2 milyona yakın kuzu ve hayvan kaybımız  olmaktadır.  Bu durum karşısında, 
her yıl yavrulamak  suretiyle 15 milyon çoğalan koyun varlığımızın  toplam olarak 
10 milyonu tüketilmektedir.  

Hal böyle olunca, Türkiye’de her yıl koyun  varlığımızın 5 milyon artış 
kaydetmesi iktiza  ederken, resmî istatistiklere göre yılda koyun  varlığımızın artışı 
1 milyondur. Bu durum açık  ve seçik olarak göstermektedir ki, Türk millî  gelirinin 
mahvolması, Türk millî sıhhatinin bozulması,  Türkiye’de insan ömrünün kısalması  
pahasına bu dört milyon koyun Güney ve Güneydoğu  sınırlarımızdan yabancı 
ülkelere kaçırılmaktadır.  
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Değerli milletvekilleri; bir yılda bir koyunun  sütünden, kuzusundan, yününden, 
gübresinden  tam olarak yararlanma yoluna gidildiği  takdirde, bir koyun yılda 
ortalama 350 lira gelir  sağlamaktadır. Nitekim, bizden bu koyunları  kaçak yoldan 
elde eden ülkelerin, yüabinlerce  koyunu sığındıran mandıralarda bu yoldan  hareket 
ederek bu istifadeyi sağladıktan sonra,  yabancı ülkelere bu koyunları ihracederek  
millî gelirlerinin artışlarının sağladıklarına dair  iddialar dünya basınında yer almıştır.  
Her yıl Suudi Arabistan’da Hac mevsiminde  kesilen bir milyon civarındaki koyunun 
Türkiye’den  kaçak olarak temin edildiğini dünyada bilmiyen hemen hemen kimse 
yoktur. Bugün  her yıl kaçırılan dört milyon koyunun  Türkiye’ye verdiği maddi 
zararı hesabedecek  olursak, karşımıza korkunç bir rakamın çıktığını  görerek, 
yüreklerimizin parçalanmamasına  imkân olmıyacaktır.  Bugün için ortalama bir 
koyun 40 kilo gelmektedir.  Yılda 4 milyon koyun kaçırıldığına  göre, bunu 40 ile 
çarparak 160 milyon kilo eder. Canlı hayvan ihraç fiyatı ortalama 6 lira  olduğuna 
göre 160 milyon kilo canlı hayvan  6 liradan 960 milyon Türk Lirası yapmaktadır.  
Bunu dolara çevirecek olursak, 64 milyon dolar  etmektedir. Buna karşılık 1969 
da dışarıya  tüm koyun ve keçi ihracatımızdan resmî olarak  5 272 451 dolarlık 
ihraç yapmışızdır. 1970  teki rakam da 9 milyon civarındadır. Kaçakçılık  yolu ile 
64 milyon dolarlık koyunumuz dışarıya  giderken, resmî yoldan ortalama 5 milyon  
dolarlık koyun ancak yurt dışma ihracetmekteyiz.  

Muhterem arkadaşlar; ben huzurunuzu fazla  işgal etmek istemiyorum. Kaçakçılık, 
bugün  Türkiye’nin bünyesini kemiren bir felâket halinde  her ferdi rahatsız eden bir 
durum arz  etmektedir. Bugün, dünyanın en iyi evsaftaki  çaylarına biz sahipken, 
bunun kilosunu dışarıya  2 lira ilâ 10 lira arasında ihracederken, bunun  kilosunun 
vatandaşlara 40 liraya satarken,  dışanıdan kaçakçılık yolu ile yurt içine giren  çayları 
vatandaşlarımız kullanmaktadır. Bir  yandan iyi işletemediğimiz için yılda 10 milyon  
kilo çayımız ya gübre olarak kullanılmakta  veya denize dökülürken, diğer yandan 
da  Güney illerimizden Türkiye’ye tonlarca kaçak  çay gelmektedir.  Yine en iyi cins 
yaprak tütünün kilosunu  dışarıya 19 - 20 liraya satarken, aynı tütünden  yapılan 
kaçak sigaranın paketini 8 liradan içmekteyiz.  Oysa, bir kilo tütünden tahminen  40 
paket sigara çıkmaktadır; yani biz 19 liraya  sattığımız tütünü 320 liraya satınalarak 
sigara  içmekteyiz.  

Muhterem arkadaşlar; bu konunun uzunluğuna  ve derinlemesine görüşülmesi, 
elbette  ki, hem bir usulsüzlüğün tekerrür etmemesi  gibi bir meselenin halledilmesini, 
hem de bir  millî dâvanın Yüce Mecliste dile getirilerek  kaçakçılık şebekelerini 
yönetenlerin kökünün  kazınmasına yol açacak fikirlerinizden Türk  Milletinin 
yararlanmasını sağhyacaktır.  Muhterem arkadaşlarım; bugün genişliği  100 
ilâ 300 metre arasında tam 535 kilometre  uzunluğunda Türkiye’nin en verimli 
topraklarına  sahip bir saha, mayınlanmış bir şekilde  vatandaşların istifadesinden 
uzak tutulmaktadır.  Bugün 7 682 kilometre uzunluğundaki kıyılarımızı  sadece 
kaçakçılığa karşı korumak  için 40 - 50 tane (j) botu bulunmaktadır. Oysa,  bir 
(j) botunun koruyacağı kıyı sahasının  uzunluğu, ancak 150 - 200 kilometreyi 
bulmaktadır.  Muhterem arkadaşlarım; yapılan bir usulsüzlüğün  telâfisi ile genel 
görüşme önergemin  gündeme alınarak bugüne kadar Meclis tarihinde  tatbik edildiği 
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şekilde bir tatbikat içerisine  sokulması ve Yüce Heyetinizin kıymetli  görüşlerinin 
bu konu dolayısiyle dile getirilmesi  bütün Türk kamuoyunu memnun ve tatmin  
edecektir kanısındayım.  

Biraz evvel Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı  ile görüştüğümde, kendisinin bir 
yabancı elçi  ile randevusu olduğundan dolayı burada bulunamıyacağından  benim 
sizlere söylememi istediği  hususu belirtmeyi bir vicdan borcu bilirim.  Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanı Haydar  Özalp Bey de, genel görüşme önergemin biran  evvel 
görüşülmesinde Türkiye’nin sayısız yararlarının  olduğunu, bu genel görüşmenin 
müzakeresine  Bakan olarak, Hükümet olarak taraftar  olduklarını, ancak bir yabancı 
elçi ile  randevusu bulunduğundan dolayı şu anda burada  bulunamadığını, bu 
hususun Yüce Heyete  tarafımdan bildirilmesini istemiştir. Bu görüşlerinden  dolayı 
kendilerine teşekkür ve saygılarımı  sunarım.  

Değerli arkadaşlarım; bu önergemin mevcut  bir hatanın tashihi ile gündemde 
hakkı  olan yerde görüşülmesi yüksek oylarınızla sağlandığı  takdirde, mesele en ince 
dokümanlariyle  dile gelecek ve Türkiye’de fakir vatandaşları  kendi büyük kaçakçılık 
şebekelerine vasıta olarak kullanan beynelmilel kaçakçılık  şebekelerinin Türkiye’de 
at oynatmalanııa, kaçakçı  pazarlarının, kaçakçı şehirlerinin, kaçakçı  meydanlarının, 
kaçakçı dükkânlarının ve  kaçakçıların Türkiye’de faaliyet göstermelerine  bir son 
verilmesine sebebolacaktır.Yüce Heyetinizi dakikalarca meşgul ettim.  Sözlerimi 
bitirirken çok haklı bir şekilde görüşülmesi  gerekirken, belki bu dönemde 
görüşülmesine  bugünkü gündemdeki sırasiyle imkân  olmayacak genel görüşme 
önergemin Yüce Heyetinizin  oylariyle biran evvel görüşülmesine  karar verilmesini 
rica ederim. Yüksek Heyetinizin  oylariyle ilk Çarşamba günü görüşülmesine  karar 
verilen genel görüşme önergemin  normal sırasında görüşülmesini sağlıyacak 
oylamada  lehte oy kullanmanızı temenni eder, en  derin saygılarımı sunarım.”

Başkan, önerge üzerinde yapılan bir yolsuz işlemden  bahsettiği için Kargılı’ya 
cevap olarak önergesinin diğer önergeler gibi Meclisin almış olduğu karar dairesinde 
işleme  tabi tutulduğunu, her hangi bir usulsüzlük olmadıüını belirtti ve önergeyi oya 
sundu. Önerge kabul edilmedi.146 

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (ADANA) : Pamuk üretiminin ihyası, teşviki 
ve istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi 

12 Ocak 1970  tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Adana Milletvekili 
Ali Rıza Güllüoğlu’nun,  pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen  seviyeye 
ulaştırılması için alınması gerekli  tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına  dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
7 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 126 ncı birleşiminde görüşüldü: 

146  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 110 (9 Haziran 1971), 
s. 149-152.



270

“Yeteri kadar krediye sahibolamıyan, mahsulünü  idrak edebilmek için bankalar 
vasıtasiyle  fırsatçılara soydurulan ve her türlü istihsal  vasıtalarını pahalıya 
satınalan pamuk  müstahsılları, mahsullerini pahalıya maletmekte  ve mahsulünden 
kâr edebilmek için yüksek  fiyat istiyen müstahsıllar aradıkları fiyatı da  piyasada 
bulamayınca maliyet fiyatına ve hattâ  maliyet fiyatının altında mallarını satmak  
mecburiyetinde kalınca zarar etmektedirler.  Bu itibarla da her geçen sene pamuk 
müstahsıllarımız  daha çok borçlanmaktadırlar.  Pahalıya mal edilen pamuk 
ürünlerimize  dünya piyasasında alıcı bulmakta güçlük çekildiği  gibi, pamuk 
üreticisinin ürününü değer  pahasına satınalıp piyasayı Devlet adına düzenlemesi  
gereken ve kuruluş gayelerinden birisi  de bu olan Sümerbank, Adalet Partisi iktidara  
geçtiği tarihten bu yana piyasadan üreticiden  doğrudan doğruya pamuk alımı 1965  
senelerinden öncesine nazaran çok daha az olmuştur.  Sümerbankın, borsadan pahalı 
fiyatla  çekirdekli ve işlenmiş pamuk alması mecbur  tutulmuştur. Böylece, pamuk 
müstahsili dahildeki  en güçlü alıcısını da kaybederek bâzı fırsatçı  pamuk alıcılariyle 
başbaşa bırakılmıştır.  

Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerine gelince;  pamuk üreticisinin ürününü 
zamanında almak  için kâfi derecede teşkilâtlandırılmadığı ve  yeteri kadar sermayeye 
sahibolmadığı gibi, üreticiden  başka aracıdan da pamuk alımı yapmaktadır.  Bu 
durum böyle devam edecek olursa, pamuk  üretimi her geçen sene biraz daha 
azalacak  ve bundan tek gelişmiş sanayimiz olan  hammaddesi pamuk olan Tekstil 
Sanayimiz zarar  görecektir. Bugüne kadar dünya pazarlarında  Avrupalıların tekstil 
mamulleriyle, kalite  ve fiyat yönünden rekabet edebilen tekstil  mamullerimiz fiyat 
yönünden rekabet edemiyecek  duruma gelecek ve mühim bir sanayi kolumuzu  
da kaybetmiş olacağız. Zira, pamuk üreticileri  bu şartlar altında pamuk üretimi 
yapmıyacaklardır.  Bunun ilk işareti olarak Çukurova’da  bu sene pamuk ekimi 
bundan önceki  senelere kıyasla tahminin fevkinde azalmış bulunmaktadır.  Bu 
durum muvacehesinde tekstil sanayiimizin  hammaddesi olan, ihracat kalemleri 
içerisinde  büyük bir yekûn teşkil eden pamuk ürününün  tekrar ihyası ve teşviki 
hususunda şu  tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

1. Zirai kredi kooperatiflerinin pamuk  üretimi yapılan bölgelerde daha çok 
yaygınlaştırılması  ve kredi hadlerinin yükseltilerek,  ortakları nakit kredi yerine 
emtia almak mecburiyetinden  kurtarmak.  

2. Bu bölgelerde sulama kooperatifleri  kurulmasına öncelik verilmesi ve 
yaygınlaştırılması.  

3. Pamuk üretimi yapılan bölgelerde  acele olarak toprak barem değerinin rayiç  
bedele yakın olarak değerlendirilmesi.  

4. Traktör plasmanlarının zirai kredi ve  pamuk satış kooperatiflerine de verilmesi 
ve  bu kooperatiflerin anasözleşmelerine göre ortakların  traktör almalarının 
sağlanması.  

5. Traktör ve ziraat aletlerinin, zehir,  gübre dâhil Devlet eliyle ithali.  
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6. Pamuk tarım satış kooperatifleri sayılarının  artırılması, bizzat üreticiden 
alım yapılması, yeteri kadar malî kaynak sağlanması ve  bu kooperatiflere doğrudan 
doğruya ihracat  yapmak salâhiyetinin tanınması.  

7. İktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümerbankın,  doğrudan doğruya üreticiden 
pamuk  alması ve pamuk mubayaasına üretim  mevsiminde aralıksız olarak devam 
etmesi.  

Bütün bu arz ettiğimiz hususların pamuk  üretiminin ihyası ve teşviki için 
lüzumlu olup  olmadığının bilinmesi gerektiğinden, bu mevzuda  Anayasamızın 88 
nci maddesi uyarınca  genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.” 

Ali Rıza Güllüoğlu (Adana) önergesi üzerine söz alarak görüşlerini Genel 
Kurul’a sundu: “Türkiye’de  seneler geçtikçe tekstil sanayiimizin hammaddesini  
teşkil eden pamuk üretiminin düşmesi  sebebiyle teklif etmiş bulunduğum genel 
görüşme  talebimle ilgili açıklamalarda bulunmak  için söz almış bulunuyorum.

Sayın milletvekilleri; Ziraat Bankası ve tarım  kredi kooperatiflerinden yeteri 
kadar kredi  alamıyan, mahsulünü idrak edebilmek için  bütün bankalar vasıtasiyle 
fırsatçı tüccarlara  soydurulan ve her türlü istihsal vasıtalarını  pahalıya satınalan 
pamuk müstahsılları, mahsullerini  pahalıya mal etmektedirler. Müstahsil  aradığı 
fiyatı piyasada bulamamakta, maliyet  fiyatına ve hattâ maliyet fiyatının da 
altında  malını satmak mecburiyetinde kalınca zarar etmektedir.  Bu itibarla da her 
geçen sene pamuk  müstahsili daha çok borçlanmaktadır. Müstahsilin  bu şekilde 
borçlanması neticesi, her geçen  sene pamuk ekim sahası daralmaktadır. Nitekim, 
Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına  göre 1967 senesinde 717 600 hektar olan 
pamuk  ekim sahası, 1968 de 712 835 hektara ve 1969  senesinde de 633 994 
hektara düşmüş bulunmaktadır.  Aynı şekilde 1968 de  696 451 000 kilogram  olan 
tohumlu pamuk üretimi, 1969 da  640 milyon kilograma düşerek bir senede pamuk  
üretiminde 56 451 000 kilogramlık bir  azalma meydana getirmiş bulunmaktadır.  Bu 
arada, bütün Türkiye’de üretilen pamuk  ürününün 1/3’ine yakın bir kısmının istihsal 
edildiği  Adana vilâyetinde pamuk ekim sahası her geçen  sene azaldığı gilbi, pamuk 
üretimi de bir  hayli düşmüştür. 1968 senesinde 285 150 hektar  olan ekim sahası, 
1969’da 248 600 hektara düşerek  bir senede Adana vilâyetinde pamuk müstahsili  
36 550 hektar pamuk ekim sahasına pamuk  ekmemiş ve böylece aynı bölgede 1968 
senesinde  206 400 000 kilogram olan tohumluk  pamuk üretimi, 1969 da 179 382 
000 kilograma  düşerek, pamuk üretiminde yalnız bu bölgede  bir sene zarfında 27 
068 000 kilogram azalma  göze çarpmaktadır. Umumiyetle bütün Türkiye’de  pamuk 
ekimi yapılan böllgelerde her geçen  sene pamuk sahaları daraldığı gibi, pamuk  
üretimi de azalmaktadır. Zira, ekim sahaları  daraldığı nisîbette beher dönümden 
alman pamuğun  kilosunda artış kaydedilememektedir.  

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi,  yeteri kadar kredi alamıyan, her türlü 
istihsal  vasıtalarını pahalıya alan ve bunları almakta  birçok güçlüklerle karşılaşan, 
pamuğunu değer  pahasına satamıyan pamuk müstahsili pamuk  ekimini terkederek, 
son yıllarda yurdumuzda  ekimi yapılan ve müstahsıl için daha az masraflı  ve 
pamuğa nisbetle değer fiyatına satılan,  sürüm ve alıcı müessesesi daha müstakar 
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olan  Meksika menşeli buğday ekimine yönelmiş bulunmaktadır.  Bu nedenledir ki, 
pamuk üretimi  gün geçtikçe azalmaktadır. Nitekim, dekar başına  pamuğun masraf 
ve geliriyle, Meksika  buğdayının masraf ve gelirini karşılaştırdığımızda  görülür ki, 
Meksika buğdayı üretimi  müstahsil için pamuk üretiminden daha kârlıdır.  Örneğin; 
Adana ilinde dekar başına  tohumlu pamuğun 1967 - 1968 ortalaması  171 kilogram, 
Meksika buğdayı dekar olarak  350 kilogram, içel 150 kilogram pamuk  350 kilogram 
buğday, Antalya 265  kilogram pamuk, 335 kilogram buğday. Muğla  193 kilogram 
pamuk, 410 kilogram Meksika buğdayı.  izmir 212 kilogram pamuk 410 kilogram  
buğday. Aydın 207 kilogram pamuk. 392 kilogram  buğday. Manisa 204 kilogram 
pamuk 425  kilogram buğday. Maraş 180 kilogram pamuk,  340 kilogram Meksika 
buğdayı.  Bu tabloya göre aynı yıllarda tohumlu pamuğun  beher kilosu ortalama 210 
kuruş ve buğdayın  kilosu da 80 kuruş olarak hesabedildiği  takdirde dekar başına 
gayri safî gelirin pamuk  lehine olduğu görülür. Ancak, pamuğun masrafının  buğday 
masrafından fazla olması nedeniyle  net gelirin buğday lehine olduğu görülmektedir.  
Nitekim, Adana, İçel, Maraş, İzmir,  Aydın ve Manisa illerinde durum Meksika 
buğdayı  lehindedir. Sadece Antalya ilimizde pamuk  Meksika buğdayından daha 
kârlı görülmektedir  Bu donelerin ışığı altında Türkiye’de toplam  pamuk alanının 
1/3 ini kaplıyan Adana  ilinde dekar başına 171 kilogram verim ile pamuk,  
Meksika buğdayının dekar başına 380 kilogram  verimi karşısında çok güç rekabet 
edebilecektir.  Bilhassa bu Sene, 1971 senesinde Çukurovada  dekar başına ortalama 
olarak 400 - 450  kilogram buğday terimi karşısında gerekli tedbirler  alınmadığı 
takdirde pamuk hiçbir zaman  Meksika buğdayı ile rekabet edemiyecek ve her  geçen 
sene pamuk ekim sahası Meksika buğdayı  lehine daralacaktır... 

Sayın milletvekilleri; Ortak Pazar bünyesinde  diğer üye devletlerle tekstil sanayii 
sahasında  rekabet edebilmemiz için, özel teşebıbüs  dokuma ve iplik fabrikalarını 
ıslah veya tevsi  ederken aynı şekilde, Sümerbank Genel Müdürlüğünün  de, 
Sümerbank’a bağlı 13 fabrikayı.  ıslah veya tevsi etmekte olduğu Doğu Anadoluda 4 
yeni dokuma fabrikası kurulmasının da  bu yıl etüt edileceği bilinmektedir. Hal böyle  
olduğuna göre, rekabet gücümüzün artırılması  için, bu fabrikaların hammaddesini 
teşkil eden  pamuk ekiminin de teşvik ve ihyasının gerekliliği  iyice anlaşılmaktadır.  

Bu itibarla, pamuk ekiminin teşvik ve ihyası  için ilk olarak pamuk ürününün 
maliyet değerinin  düşürülmesi ve ikinci olarak da, pamuk  ürününe değer 
fiyat verilmesi hususunda tedbirler  alınması gerekmektedir. Pamuğun maliyet  
değerinin düşürülmesi için aşağıda arz ve  izaha çalışacağımız tedlbirierin alınması 
gerekmektedir.  

1. Kredi politikası: Zirai kredilerin büyük  bir kısmının, takriben 3/4 nisbetinin 
zirai kredi  kooperatifleri kanaliyle müstahsile tevzi edilmeyip,  hali hazırda olduğu 
gibi kredilerin büyük  bir kısmının bizzat Ziraat Bankalar: kanaliyle  müstahsillere 
ulaştırılmak istenmesi prensibinde  ısrar edildiği müddetçe, zirai krediler  müstahsillere 
âdil bir şekilde ulaşamıyacaktır.  Zira müstahsillerimiz, çoğunun kendi adlarına  
tapuları olmayıp ecdatlarından intikal eden arazileri  işlemeleri ve yine bir çoklarının 
arazilerinin  kadastro tesbiti sebebiyle itirazlı olması  dolayısiyle Ziraat Bankasında, 
Bankanın Kuruluş  Kanunu icabı her hangi bir muamele yaptırmamaktadırlar.  Kendi 
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adına tapusu olan müstahsiller  de Ziraat Bankası nezdinde toprak barem  değerinin 
düşük olduğundan ve baremlerin  yükseltilmesi uzun ve hususi formaliteleri  
icabettirdiğinden zirai krediden bihakkın istifade  edememektedirler.  Doğrudan 
doğruya Ziraat Bankası kredilerinden  büyük arazi sahibi müstahsillerimiz istifade  
etmektedirler. Bu  itibarla, mevcut kredilerin adaletli bir şekilde  tevzii için tarım 
kredi kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasına  önem vermek gerekmektedir.  Tarım 
kredi kooperatiflerine ayrılan bugünkü  zirai kredi ile, müstahsillerimizi, mahsullerini  
daha yeşilken satmak mecburiyetinden kurtaramayız.  Hâl böyle olunca tarım kredi 
kooperatiflerini  uzun senelerden beri siyasi iktidarların  baskısı altında bulunan 
ve bundan sonra da  baskısı altında kalacağı aşikâr olan Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünden ayırmak ve müstahsillerimizin  yeteri kadar kredi ihtiyaçlarını  
karşılamak üzere derhal bir zirai kredi kooperatifleri  bankası kurmak elzemdir.  
Bu bankanın plasman ihtiyacının takviyesi  için de, Devletin hissesinin bulunduğu 
bankalarla  özel bankaların her seneki kârlarının asgari % 25 - 30 nisbetinde bir 
kısmını faiz mukabilinde  bu bankaya vermelerini temin için bir  kanun tasarısının 
derhal Yüce Meclise şevki de  gerekmektedir.  

Muhterem arkadaşlar, burada bir hususa  nazarı dikkatinizi çekmek isterim: 
Bilhassa  millî servetimize katkısı hemen hemen yok denecek  kadar az olan, 
itibari kredi ile iş gören vatandaşlarımız,  Türkiyede kurulmuş bulunan bir  takım 
kredi müesseselerinden kredilerini alırken,  memleketin % 70 ini teşkil eden ve 
memleketin  iktisadiyatının anatemellerini teskii  eden müstahsıllarımız, hepinizin 
ide bildiği  gibi, sadece Zirazat Bankasından kredi  temin etmekte ve yukarıda arz 
ettiğim  şekilde bundan da bihakkın istifade  edememektedir. Onun için yukarıda 
bahsettiğim  kanun tasarısının Yüce Meclise bir an  evvel sevkinde büyük faydalar 
vardır.  Bu arada, şunu da belirtmek isterim ki, kredi  kooperatiflerinde en yüksek 
kredi 25 000 lira  olup bunun da 10 000 lirası emtia olarak verilmektedir.  Genellikle 
müstahsillere verilen 15 000  liralık nakdî kredi yetersiz oduğundan, emtia  olarak 
alman suni gübrenin bir kısmı müstahsillerimiz  tarafından piyasa fiyatının altında 
satılmakta  ve bunlar kredi ihtiyaçlarını bu şekilde  karşılamaktadırlar. Sakıncalı 
olan bu tatbikattan  vazgeçilerek, müstahsillerimizi emtia almaya  mecbur etmeden 
kredilerin nakit olarak verilmesi  prensibini tatbik etmek daha faydalı  olacaktır. Aksi 
takdirde bugünkü tatbikat daha  ziyade suni gübre satışı yapan kimselerin  yararına 
olmaktadır.  Bütün müstahsiller gibi pamuk müstahsilleri  de, arz ve izah ettiğimiz 
kredi güçlükleriyle  karşılaşmaktadırlar. Pamuk ürünü, yetiştirilmesi  bakımından 
daha fazla masrafı icabettirdiğin  den kredi sıkıntısı, pamuk müstahsili bakımından  
daha fazla ehemmiyet arz etmektedir.  Bu itibarla, pamuk üretimi yapılan bölgelerde  
acele lolarak toprak İbarem değerini rayiç bedele  yakın olarak değerlendirmek, zirai 
kredi  kooperatiflerini daha çofe yaygınlaştırmak ve  kredi hadlerini yükselterek 
ortakları nakit kredi  yerine emtia almak mecburiyetinden kurtarımıak  gerekmektedir.  
2. Zirai ekipman plasmanı : Müstahsilin  ürünümü ucuza mal edebilmesi için 
ekipman fiyatlarının  düşürülmesi gereklidir. Bmigünkü fiyatlar  üzerinden traktör 
ve sair ziraat âletleri  satınalan müstahsil, ürününü pahalıya mal etmektedir.  örneğin 
Brezilya, Hinıdistan, Pakistan  ve Mısır gibi tarım memleketlerinde aynı tip  traktörler 
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20 000 ilâ 30 000 lira arasında satıldığı  halde yurdumuzda 45 000 ilâ 60 000 lira  
turasında satılmaktadır. Suni gübre ve zehir fiyatları  da aynı şekilde yüksek olduğu 
gibi kalitesi  de gayet düşüktür... 

Bugünkü  tatbikatta tarım araçları plasmanı Ziraat  Bankası emrine verildiğinden, 
karşılığında tapu  istenmektedir. Kendileri adına tapuları olmıyan  veya tapuları, tapu 
kadastro ölçümü sırasında  itiraza uğrayan müstahsıllarımız bu kredilerden  istifade 
edememektedirler. Tarlalarını işliyecek  traktöre sahibolamıyan müstahsıllarımız, 
tarlalarını  yüksek fiyatla işletmekteler veyahut da  traktörü olan bir müstahsıla 
ortak olarak vermektedirler.  Tatbikatta çok defa bu ortağa verilen  arazi traktörü 
olan müstahsilin eline geçmektedir.  Görülüyor ki, bugünkü tatbikatta orta sınıf  
müstahsilin arazisi, orta sınıfın üzerinde traiktör  sahibi müstahsilin eline geçmekte, 
bu ise gün  geçtikçe topraksız vatandaşın artmasına sebebolmaktadır.  Bu meselenin 
hal çaresi, tanım âletleri  plasmanımın tarım kredi ve pamuk satış  kooperatiflerine 
de verilmesi ve bu kooperatiflerin anasözleşmelerine göre ortakların tarım  âletleri 
almalarımın sağlanmasiyle mümkündür.  Diğer taraftan, tarım âletlerinin ımüstahsıla  
ucuza imal edilebilmesi için her türlü aracının  ortadan kaldırılması, büûmuın 
tarım istihsal vasitalaninm  - suni gübre dâhil - Devlet eliyle yurda  ithali zorunlu 
görülmektedir. Yurda ithalini  mütaakıp, gümrükten geçişini mütaakıp yine  yurt 
sathında bunun bayiliğini yapan vatandaşlara  bayilik, Devlet eliyle verilebilir. Bu  
ithal müessesesindeki aracılar kaldırılmadığı  müddetçe - biraz önce Sayın Hilmi 
İşgüzar da  konuşmalarında bahsettiler - bu vatandaşlarımız,  fbu ımilletin kanını daha 
yıllarca sömürecektir.  Düşünülen diğer bir husus da, bu sahada  montaj sanayünden 
vaz geçilerek derhal, vakit  kaybetmeden yurdumuzda tarım âletleri sanayiini  
kurmaktır. Bu mevzuda bir motor ve aktarma  sanayii kurulması hususunda Meclis 
araştırması  önergemiz, Meclisimizin gündemimde bulunmaktadır.  

Netice olarak; bütün bu arz ettiğimiz kredi  yetersizliği nedeniyle, ürün elide 
etmek istiyen  müstahsıllar, lüzumlu nakit için bankalardan ticari  kredi alan 
tüccarlara başvurarak yüksek  faizle para temin etmekte, böylece daha yeşil  olan 
ürünlerini ısatmak mecburiyetinde kalmaktadırlar.  Bir başka deyişle, toprağı olan 
mal,  mülk sahibi müstahsıllanmız, itibari kredi alan  bâzı vatandaşlarımıza, devletin 
yönetimi altında  bulunan bankalar kanaliyle soydurulmaktadırlar.  Daha açık bir 
ifade ile, müstahsil, bizzat  Devlet eliyle bâzı şahıslar tarafından soyulmaktadır.  Bu 
durumda, müstahsilin kalkındırılmasından  söz etmek, kendi kendimizi aldatmaktan  
öteye gidemez. Müstahsil yeteri kadar krediyi  bulamazsa ve bankalar vasıtasiyle 
tefeciye  muhtacedilirse, tarım âletleri plasmanı prensibi  değiştirilmezse, tarım 
âletleri, suni gübre,  zehir, akaryakıt ve her türlü istihsal vasıtaları  müstahsilin 
eline pahalıya geçerse, elbette ki müstahsil, istihsal ettiği ürününü pahalıya  mal 
edecek ve bu pahalıya malettiği ürününden  kâr etmek için de yüksek fiyat istemek  
mecburiyetinde kalacaktır.  Bu nedenle, tarım ürünü olan pamuğun dışarıya  ihracı da 
güçleşecektir. Zira, diğer pamuk  istihsal eden memleketler aynı ürünü daha  ucuza 
malettiklerinden, o memleketlerin ürünü  ile dış piyasalarla rekabet edemeyeceğinden  
müstahsilin ürünü değer pahasına satılamıyacak  ve müstahsil zarar edecektir.  Bu 
itibarla, müstahsilin ürününü ve bilhassa  pamuk ürününü ucuza maledebilmesi için,  
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yukarıdan beri arz ettiğimiz tedbirlerin alınarak,  pamuk müstahsilinin kalkınmasını 
temin  etmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, yakın  bir zamanda maliyet fiyatını 
pahalıya malettiği  ve değer pahasının çok altında satabildiği  pamuğu istihsal 
etmiyecefctir.  Pamuk ekiminin teşvik ve ihyası için ikinci  tedbir olarak da, pamuk 
ürününe değer fiyat  verilmesi gerekmektedir. Bu mevzuda da, şu  arz edeceğimiz husus 
ve tedbirlerin alınması  iktiza etmektedir:  Sayın milletvekilleri; pamuk üreticisinin  
ürününü değer pahasına satınalarak piyasayı/  düzenliyen ve kuruluş gayelerinden en 
mühimi  bu olan Sümerbankın, üreticiden doğrudan  doğruya pamuk alımı son 5 sene 
içerisinde bir  hayli gerilemiştir. Hattâ bu seneler zarfında,  Sümerbankın borsadan 
pahalı fiyatla çekirdekli  ve işlenmiş pamuk alması da mecbur tutulmuştur.  öyle ki, 
Sümerbank ihtiyacı olan yeteri  kadar pamuğu istihsal zamanı üreticiden satınalacağı  
yerde, üreticinin elinden pamuk tamamiyle  çıktıktan sonra, her sene aralık ve  
ocak aylarından Sümerbankın ihtiyacı olan pamuğu  üreticiden alacağı hususunda 
yetkili makamlar  beyanatlar verirler. Halbuki, bu aylarda  pamuk üreticinin elinden 
tamamiyle çıkarak  tüccarın eline geçmiştir. Bu tarz pamuk alimi  Sümerbanka 
pahalıya malolmaktadır. Böylece,  pamuk üreticisi dâhildeki en güçlü alıcısını da  
kaybederek, bâzı fırsatçı pamuk ahcılanyla  başbaşa bırakılmaktadır.  Pamuk Tarım 
Satış Kooperatiflerine gelince;  pamuk üreticisinin ürüniünü samanında  satmalmak 
için kâfi derecede bu  kooperatifler teşkilâtlandırılmadığı gibi,  yeteri kadar plasmana 
da sahip değillerdir.  Yine bu kooperatiflerin tüccardan pamuk almamaları  ve sadece 
ortak üreticiden almaları  lâzımdır. Bu itibarla, pamuk tarım satış kooperatiflerinin  
sayılarının artırılması, bizzat üreticiden  alım yapması, yeteri kadar malî kaynak  
sağlanması gerekmektedir.Bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümerbankın  sadece 
üreticiden pamuk mubayaa etmesi  ve pamuk alım kampanyasına üretim mevsiminin  
sonuna kadar aralıksız devam, etmesi  gerekmektedir.  Pamuk ekiminin teşviki 
hususunda etken  unsurlardan birisi de, pamuk için tesbit edilen  taban fiyatlarının 
tatminkâr olması hususudur.  Genellikle bugüne kadar tesbit edilen pamuk  taban 
fiyatları, üretici için tatminkâr olmamıştır.  örneğin, pamuk ürünü için geçen sene 
üreticiye  verilen 270 - 280 kuruşluk taban fiyat çok azdır. Zira, Türk parasının 
değerinin 2/3  oranında düşürülmesi nedeniyle pamuğumuzun  kilosu dış pazarlarda 
540 kuruştan 700 kuruşun  üzerine çıkmıştır. Böylece, pamuğun kilosunda  asgari 
200 kuruşluk bir fiyat artışı olmuştur.  Bir kilo tohumlu pamuğun, tohumsuz  pamuk 
haline getirilmesi için yapılan bütün  masrafların 40 kuruş olduğunu kabul etsek  
dahi, yine de kilo başına 160 kuruşluk bir fark  vardır. Halbuki, tesbit edilen taban 
fiyatta ise,  bir önceki sene ile geçen sene arasında 45 - 50  kuruşluk bir fark vardır. 
Yani üretici, paramızın  değeri 2/3 düştüğü hade, bir önceki seneye  rağmen pamuk 
ürününün beher kilosunda 45,  50 kuruş ancak fazla alabilmiştir.  İhracatçıya 
gelince; ihracatçı 1960 senesinde  1 kilo pamukta asgari 30 kuruş kazanırken,  1970 
senesinde 130 kuruş gibi bir kâr sağlamıştır.  Görülüyor ki, paramızın değerinin 
düşürülmesiyle  görünüşteki pamufif fiyatınım artışından  - yine her zamanki gibi 
- aslan payını ihracatçı  almaktadır. Akaryakıt, suni gübre dâhil  her türlü tarım 
istihsal vasıtalarının fiyatında  yüzde 60 - 80 artış kaydedilirken, Anayasamızın  âmir 
hükümleri icabı, üreticinin alınteri değerlendirilmemektedir.  
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Sayın milletvekilleri; bütün bu izahatımız  muvacehesinde, yazılı bir önerge 
ile 1970 pamuk  rekoltesi için taban fiyatı olarak 300 - 310  kuruşun tesbit 
edilmesini talebetmiş isek de,  o zamanın Sayın Ticaret Bakanının verdiği  yazılı 
cevap, müstahsilin alınterinin değerlendirilmesi  anlayışı espkisi yönünden gayet 
enteresandır.  Bakanın cevabı aynen şöyledir:  “Tesbit olunan 270 - 280 kuruşluk 
pamuk  destekleme alım fiyatları üreticiye garanti edilen bir taban fiyatı olup, tavan 
fiyatı olanak  mütalâa edilmemektedir.  Böylece, üretici garanti edilen taban fiyatı  
üzerinden ürününü satmak mecburiyetinde  tutulmadığından,  piyasada teşekkül 
eden daha  uygun fiyatla ürününü değerlendirme imkânıma  sahiptir. Bu nedenle, 
müdahale mubayaası  çevresinde pamuk taban fiyatının 300 -  310 kuruşa çıkarılması 
düşünülmemektedir”...  

Konuşmamızın başından beri, Anayasamızın  âmir hükümleri icabı, müstahsilin 
alınterinin  değerlendirilmesi için arz ve izaha çalıştığımız  hususların, pamuk 
üretiminin teşvik ve  ihyası için lüzumlu olup olmadığının bilinmesi,  araştırılması 
ve buna göre tedbir alınabilmesi için bir genel görüşme önergesi vermiştim  ve 
bu genel görüşme önergem üzerinde  Yüce Meclisinize izahatta bulundum. Beni 
dinlediğinizden  dolayı sonsuz saygılarımı sunarım.” 

Önerge üzerine Demokratik Parti grubu adına  söz alan Hilmi Türkmen (İçel) 
şu görüşleri dile getirdi: “...Pamuğun yetiştirilmesi hususunda, pamuk  yetiştiren 
bir ülkenin çocuğu olarak, gayet  güzel deliller ve dokümanlar ortaya koydular.  
Ben de aynı muhitin ve ülkenin bir çocuğu olarak,  pamuk müstahsilinim derdini 
ve ihtiyaçlarını  çok yakından bilen ve bunlara kâmil  mânada vakıf bir kimseyim. 
Şayet genel görüşme  sizlerin yüksek reylerinize mazhar olur da  açılır ise, o zaman 
bizlerin de bu mevzuda söyleyecek  pekçok şeyleri vardır. Ancak bu arada  bir iki 
tanesini hatırlatmaktan veya sizlere arzu  malûmat etmekten kendimi alamıyorum.  

Bizde pamuk üretimi hususunda hükümetlerce  müstahsıla karşı takınılan çok 
tavırlar  vardır. Deniliyor ki, “Efendim, biz sanayii teşvik  etmek için bu şekilde 
hareket ediyoruz veya  bu şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz.  Tekstil 
sanayiini teşvik etmek için, bütün dünyada  bizim övünebileceğimiz, diyebilirim 
ki, en  büyük ihraç maddemiz pamuktur, öyle olunca,  pamuğa son derece kıymet 
ve ehemmiyet vermek  mecburiyetindeyiz. Pamuğa, kıymet ve  ehemmiyet vermek, 
pamuğun maddesine değil,  bu maddeyi yetiştiren çiftçiye gerekli kredinin,  yardımın 
yapılmasıyla mümkündür. Maalesef,  bugün çiftçilerimize gerekli kredi ve yardım  
hükümetlerce yapılmamaktadır. 100 dönüm tarlası  olan bir çiftçiye ancak 10 000 
liralık bir  kredi hakkı tanınıyor ve bunun da 5 000 lirası  kesildikten sonra kalan 
5 000 lirası teslim ediliyor.  Halbuki diğer tarafta 100 dönümlük tarlası  değil, 1 
dönümlük tarlası bile olmayan her  hangi bir tüccara 100 000 veya 200 00 lira, hattâ  
daha da fazla kredi açılıyor, yardım yapılıyor.”  

Muhterem milletvekilleri; 1970 senesi içinde  yapılan devalüasyondan sonra 
pamuk fiyatları  haliyle artmıştır; fakat burada bir kısım  çiftçilerin nazarı dikkatini 
çeken bir hâdise  olmuştur. Bu hâdise, pamuk fiyatının dolar  açısından 12 liradan 
tutulurken, pamuğu imâl  ederek ve iplik haline getiren fabrikaların; yani  sanayi tesis 
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sahiplerinin mallarının 15 liradan  muamele görmesidir. Burada 12 lira ile 15  lira 
arasında 3 lira gibi bir açıklık vardır. Burada  belki sanayicileri ihya durumu vardır; 
fakat  sanayicileri ihya edeceğiz derken, diğer taraftan  bu sanayicilere ham mal 
yetiştiren, mahsul  meydana getiren müstahsili ve çiftçiyi ezmek  ve mağdur etmek 
neden?..  Muhterem milletvekilleri; iste bütün bunların  gereği gibi anlaşılabilmesi 
için bu hususta  bir genel görüşme açılması mübremdir ve zaruridir.  Çiftçinin aldığı 
her şey pahalı; malı, aldığı  her şeye nisbetle çok daha ucuz. 1952 senesinde  çiftçi 
pamuğunu 185 kuruşa satarken, 1971 senesinde  ne acı bir gerçek ki, 3 liradan 310 
kuruşa  satmaktır. 1951, 1952 senesinde 180 kuruşamüstahsıldan alman pamuktan 
imâl edilen bezin  metresi o samanlar 55 kuruşa satılırken, bugün  3 liranın üzerinde 
satılmaktadır. Bu çiftçiye  reva görülecek bir hâdise değildir.  Çiftçinin yetiştirmiş 
olduğu pamuğun meydana  getirilebilmesi için, pek büyük bakıma  ihtiyaç vardır, 
gübreye ihtiyaç vardır, suya  ihtiyaç vardır ve bilâhara haşarattan onu kurtarabilmek  
için çeşitli ilâçlara, zehirlere ihtiyaç  vardır. Bundan üç sene, beş sene evvelkine  
nisbetle gübremin, ilâçların fiyatına bir göz atacak  olursak, pamuk fiyatı ile kabili 
telif olmıyan  bir durumun gayet zahir bir şekilde ortada  olduğunu görürüz.  İşte, 
bütün bunların lâyıkı veçhile anlaşılabilmesi  için, genel görüşmenin açılmasını 
Demokratik  Parti Grupu zaruri görmektedir. Bu  bakımdan görüşmenin açılmasına 
taraftarız.”  

A.P. grubu adına söz alan Mustafa Kemal Güneş (Kırşehir) görüşlerini sundu: 
“Muhterem arkadaşlarım; tenkid ve temenniler  yapıcı olduğu müddetçe ister 
muhalif, ister  muvafık olsun daima faydalı olmuştur.  Yalnız, şunu belirtmek lâzım 
ki, her nedense  bizde muhalefet daima her devirde suçlar  bulma çaba ve gayretlerini 
göstermiştir. Bu,  belki memleketimizde cari seçim sistemlerinin  icabı, seçmene hoş 
görünme ve onların dert ve  dâvalarına, bölgesine sahip çıkmanın öncülüğünü  almak 
istenişindendir.  Yüce Parlâmentoya intisabımdan bu yana  müşahedem, bu tutumun 
maalesef çoğunluğumuzca  benimsenmiş olması ve politikanın bir  icabı sayılmış 
olduğudur.  

Kıymetli arkadaşlarım; memleketimizin sosyal  ve ekonomik bünyesini sanki 
hiç bilmiyormuşuz  gibi, her teklifimizde daima samimiyetle  dünyada bulunanın 
en iyisini ve en güzelini  teklif ve temenni etmişiz ve bunun olmasını hemen  arzu 
ederek, neticeyi beklemeye tahammül  göstermeden sorumlularını sorguya çekip, 
cezalandırmak  tekliflerini izhar etmişizdir. Şunu bilhassa  hepimiz çok iyi biliriz; 
güzel bir ata sözümüzdür: “İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına  batır”. Aynı şerait 
içinde ben olsam ne yapabilirdim  diyerek karşımızda hesap sorduklarımızdan  bu 
insaf ölçüsü içerisinde hesap istiyelim  ve bu suretle taleplerimiz de efkârı umumiyenin  
vicdanında istenilen yerini bulmuş olsun.  Hepinizin hatırlıyacağı gibi, bundan 15 
gün  önce Meksika bıığdayı hakkında eski Adalet  Partisi Tarım Bakanlarından Sayın 
Dağdaş  hakkında Meksika buğdayının bu memlekete felâket  getirdiği mülâhazası 
ile bir Meclis Araştırması  hakkında tartışma yapılmıştır. Bugün  Sayın Ali Rıza 
Güllü arkadaşımız gayet realist  bir görüş ile gerek pamukçuluk ve gerekse  Meksika 
buğdayının Çukurova bölgesinde,  Ege’de ve Antalya mıntakasmda Türk çiftçisine  
pamuğu dahi tercih ettirebilecek kadar  bir verimlilik içerisinde bulunduğunu ve 
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tercih  edilen bir zirai hububat çeşidi olduğunu izah  ettiler. Bunu söylememideki 
kasıt ve mâna, daima  aynı partinin içerisindeki arkadaşlarımızın  dahi bir mevzu 
hakkında muhtelif görüşlerinin  olması ve burada icabetmediği halde Yüce Meclisin  
-bekliyen çok mühim kanunlar ortada dururken  - günlerce işgal edilmesi olduğu 
için arz  etmiş bulunuyorum, işte bu ölçüler içerisinde  ben görüşlerimi herhangi bir 
şartın müdafaasını  yapmak için değil, mevcut durumun teknikman  izahını yapmaya 
çalışacağım.  

Sayın milletvekilleri; az gelişmişlikten kurtulmak  için kalkınma hamlesi yapmak 
zorunluluğunda  bulunan memleketimiz her şeyden önce  tarım alanında gelişmeye 
mecburdur. Bu  mecburiyet ekonomik olduğu kadar, sosyal ve  politik sebeplerle de 
kendisini hissettirmektedir.  Tarımımızın hızla gelişmesi, ancak pamuk  ve benzeri 
gibi polikültür ziraatin genişlemesi  ile mümkündür. Yurdumuz iklim bakımından  
pamuk kuşağının içinde bulunduğu gibi, topraklarımız  da bu bitki türü için elverişlidir 
ve  âzami verimi kaldırabilecek potansiyele haizdir.  Hem sanayimizin ihtiyacını 
temin etmek, hem  de zorunlu bulunduğumuz dövizi karşılamak  durumundayız. 
Nüfusumuz yılda % 3 e yakın  artmakta ve bunun 36 milyona varmış bulunduğunu 
hepimiz biliyoruz. 

Diğer taraftan hayat şartlarımızın her geçen yıl yükselmesi ile  nüfus başına 
pamuk tüketimimiz 1950 de 2,6 kg.  iken, 1068 ide 15 kg. ı bulmuştur. Bu artışı 
karşılamak  için, Ortak Pazar muvacehesinde ihracatta  artışı da göz önünde 
tutarak, pamuk üretimini  de çoğaltmak mecburiyeti vardır. Halen  Türkiye’de en 
az 300 bin aile pamuk üretimi, işlenmesi  ve sanayi imalâtından geçimini temin  
etmektedir. Bu suretle pamuk üretiminin artırılması  ile diğer ürünlere nazaran daha 
fazla  ailenin daha iyi şartlarda geçimini sağlamak  mümkün olacaktır. Halen 600 
bin tonu aşan pamuk  çekirdeği, bitkisel yağ imalâtındaki büyük  payı dolayısiyle 
ayrı bir önem taşımaktadır.  Bu yöndeki üretim artışı ile margarin yağı  ithali büyük 
ölçüde kısıtlanacaktır. Geriye  kalan küspenin hayvancılığımızda hayvanların  
beslenmesindeki hissesi de ayrıca önem taşımaktadır.  

Sayın arkadaşlarım; Türkiye’mizin kalkınmasını  yapabilmenin temel şartlarından 
birincisi,  tarımsal üretimi artırarak yatırımları biran önce  tahakkuk ettirmektir. 
Halen pamuk kadar,  pamuklularımız da dış pazarlarda rağbet görmekte  ve 
aranmaktadır. Bu durumda muhtacolduğumuz  dövizin temininde halen 150 milyon  
dolar civarında bulunan ve 1 milyar 750 milyon  lirayı aşan pamuktan elde edilen 
döviz gelirlerini,  istihsalimizi teşvik ederek % 50 artırmak  mümkün görünmektedir. 
Memleketimiz şartları  pamuk ‘üretimini gittikçe artıracak bir durumdadır.  Bu artış 
ekim sahalarının çoğaltılması  ile olabileceği gibi, birim sahadan alınacak verimi  
çoğaltmak suretiyle ile mümkündür. Pamuk  ekim sahamız son on yılda 681 bin 
hektardan  720 bin hektara yükselmiştir. Önümüzdeki sürede  yeni sulama sahaları 
ve Fırat projesi uygulamasiyle  200 ilâ 250 bin hektarlık elverişli  sahanın pamuk 
ekimine tahsisi mümkün olacaktır.  Bu suretle tüm üretim alanının 850 ilâ 900  bin 
hektarı bulacağı umulmaktadır.  Tohumluk çeşitlerinden daha erkenci ve verimli  
varyetelerin elde edilmesi neticesi çiftçilere  daha vasıflı tohumluk verilmesi Tarım 
Bakanlığınca  temin edilmektedir. Pamuk verimimiz  hektara kg./lif olarak 1958 
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de 285 kg. iken,  1969 da 626 kg. a, 1970 de de 763 kg./lif e yükselmiştir.  Bu 
haliyle Türkiye’miz dünyada 600  bin hektar ve daha fazla pamuk eken memleketler 
arasında dördüncü sırayı almıştır. 

Keza,  pamuk ziraatinde sulama uygulamaları gittikçe  genişlemektedir. 
Meselâ, Çukurova bölgesinde  1962 de sulanan saha % 28 iken, 1969 da % 66  ya 
yükselmiştir. Gübre tatbikatı da muazzam  artış göstermiştir. Bugün sulanan pamuk 
ekim  sahalarının % 90 ında gübreleme uygulanmaktadır.  Çeşitli polikültür tedbirler 
pamuk verim  ve üretiminin artışını etkilemektedir.  Diğer pamuk ihracatçısı 
memleketlerde olduğu  gibi, memleketimizde fiyatlarda daha fazla  bir indirim 
yapmak suretiyle dış pazarlarda  sürekli bir rekabet yapılması imkânları yoktur.  
Esasen üretim için gerekli suni gübre, traktör,  alet, makina, ilâç ve akaryakıtını yüksek  
fiyatlarla ithal zorunluğunda bulunan, henüz  temel yatırımlarını tamamlamamış ve 
amorti  edememiş memleketimizde daha düşük maliyet  ile üretim yapabilmemiz 
düşünülemez. Bâzı girdilerde  fiyat indirimleriyle daha az maliyet ile  üretim 
yapılması imkânları araştırılmalı ve yapılmalıdır...  

Sayın milletvekilleri; yukardan beri izaha  çalıştığım nedenlerle Türkiye’nin 
pamuk üretimi  politikasını anahatlariyle şöyle özetliyeceğiz. Pamuklu sanayiimiz 
ve  diğer ev ihtiyaçlarımızla zorunlu yatırım ve tüketim  maddelerinin ithali için 
lüzumlu dövizi  temin için ihracata elverişli kalitede kendi ihtiyaıciimız fazlası 
pamuk üretimini teşvik etmek,  yeni sulama sahalarında öncü ve kârlı bir ürün  olan 
pamuğu bilhassa ele almak, kârlılığını  kaybeden ürünler yerine yüksek gelir sağlıyan  
pamuk ile daha fazla nüfusun daha iyi şartlarda  geçimini sağlamak, pamuğun yan 
ürünü;  çiğidi bitkisel yağ ve hayvan besiciliğimde kıymetlendirmek. Sulama, 
gübreleme, iyi tohum, hastalık ve  zararlılarla mücadele ve eğitimine önemle devam  
olunması  yıllarca üst üste ekimi yapılan pamuk  ziraatinde, münavebeye gitme 
zarureti  doğmuştur....  Daha fazla sabrımızı taşırmadan, gayet geniş  ve mühim olan 
bu konuda sözlerime son  verir, genel görüşme açılmasına lüzum olmadığını  arz 
eder, hepinize grupum adına saygılar  sunarım.” 

Vakit dolduğundan bu konuşma sonrasında birleşim sona erdi.147 

İHSAN ATAÖV (ANTALYA) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ekonomik 
yönden tutumu, enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât, ihracat formaliteleri 
ve etkileriyle mütemadiyen artan hayat pahalılığı ve neticelerini içine alan 
ekonomik durum hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ekonomik  
yönden tutumu, enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri,  ithalât, ihracat formaliteleri ve 
etkileriyle mütemadiyen  artan hayat pahalılığı ve neticelerini  içine alan ekonomik 
durum hakkında bir genel  görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 7 
Temmuz 1971 tarihinde toplanan 126 ncı birleşiminde görüşüldü: 

147  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 126 (7 Temmuz 1971), 
s. 264-274.
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“Erim Hükümetinin programı Yüce Meclislerde  görüşülüp, güven oyu almasından 
bu yana  geçen zaman, siyasi ve ekonomik alanda çok  kısa bir zaman olmasına 
rağmen, hayat pahalılığı  % 12 oranında artmıştır.  Hükümet üyelerinin Parlâmento 
dışında  yaptıkları birbirini tutmıyan beyanları iktisadi  çevreleri huzursuz etmektedir.  
Bakanların çizdiği kara ve güvensiz tablolar  yarınlara olan güveni azaltmaktadır.  
Ekonomik hayat bu anormal vasatta gönül  açıcı olmaktan çıkma istidadı 
göstermektedir.  Hükümet programının müzakeresinde savunulan  bâzı tedbirlerden 
vazgeçilmek mecburiyetinin  doğduğu bir gerçektir.  Meselelerin götürülmesindeki, acz, 
beceriksizlikler,  kin, haset ve geçmişe söverek kapatılmak  istenmekte, yurdun çeşitli 
köşelerinde  millete gerçek dışı beyanlar kabine üyelerinden  gelmektedir.  Bakanların 
yerli yersiz, mesnetsiz konuşmaları  aynı kabinenin bir diğer üyesi tarafından  tekzip 
edilerek düzeltilmek mecburiyeti doğmakta,  bundan da vatandaş ve ilgili çevreler  
güvensizlik duymaktadır.  Maliye Bakanının son enflâsyon beyanatı  ile bu konuda 
Sayın Başbakanın ifadelerine karşı  Bakanlar Kurulundan sonra Hükümet sözcüsü  
Adalet Bakanının düzeltmesi karşısında  Türk kamu oyu ve Yüce Meclisin Sayın 
üyeleri  hangi Bakana inanacaklarını kestirememektedirler.  Bu durum hükümetin 
ekonomik konularda  kesin bir görüşü ve tutumu olmadığı, gerçeklerin  bâzı tutarsız 
bakanların şahsi görüşüne göre  değerlendirildiği hakikatini ortaya çıkarmıştır.  Bu 
nedenle:  a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ekonomik  yönden tutumu,  

b) Enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri,  

c) ithalât - ihracat formaliteleri ve etkileri,  

d) Mütemadiyen artan hayat pahalılığı  ve nedenleri, konularını içine alan 
ekonomik  durum hakkında bir genel görüşme açılmasını  arz ve teklif ediyorum. 

Genel görüşme önergesinin gündemdeki yerini alması Başkanlıkça uygun 
görüldü.148 

CELAL KARGILI (İÇEL) : Milli kültür ve sanatımızın, kendi, hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak ameliyle Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/19)

CELAL KARGILI (İÇEL): 8/19  esas sayılı genel görüşme önergesini geri 
aldığına  dair önergesi

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 8/19  esas sayılı genel görüşme önergesini 
geri aldığına  dair önergesi. Millet Meclisi’nin 15 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 
131 nci birleşiminde görüşüldü. Celal Kargılı, 10 ay kadar önce, 26 Ekim 1970 
tarihinde “Kültür ve Sanat Bakanlığı” kurulması  hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair Meclis Başkanlığına  vermiş 
olduğu önergesini, bu Bakanlığın kurulmuş bulunmasından dolayı geri aldığını 
belirtti. Başkan, genel görüşme talebi gündeme girmiş olduğundan Genel Kurul’un 
onayını almak üzere önergeyi oya sundu ve kabul edildi.149 

148  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 126 (7 Temmuz 1971), s. 249.
149  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 131 (15 Temmuz 1971), s. 468.
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CELAL KARGILI (İÇEL): Milli iradeyi, Parlâmentomuzda tam anlamıyla 
yansıtacak bir seçim sisteminin yerleşmesi için gerekli tedbir ve çareleri 
tespit etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
yapılmasına dair önergesi

Celâl Kargılı (İçel) tarafından hazırlanan, millî  iradeyi, Parlamentoda tam 
anlamıyla yansıtacak  bir seçim sisteminin yerleşmesi için gerekli  tedbir ve çareleri 
tespit etmek amacıyla  Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel  görüşme 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’ne 12 Temmuz 1972 günü toplanan 125 
nci birleşiminde sunuldu:

“Anayasamızın 55 nci maddesinin 2 nci fıkrası  “seçimler, serbest, eşit, tek 
dereceli genel  oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır” demektedir.  
Oysa, ülkemizde yapılan mahallî ve genel  seçimler, Anayasamızın açıkça bu 
maddesine  aykırı düşmektedir. Çünkü bu seçimlerde uygulanan  önseçim tatbikatı, 
seçimlerin serbest,  eşit ve tek dereceli yapılmasına engel teşkil etmektedir.  Yapılan 
seçimlerde, delegelerle, delege olmayan  vatandaşlar arasında oy kullanmada 
eşitsizlik  yönünden büyük farklılıklar meydana  gelmektedir.Yine bugünkü seçim 
sistemimizde, partili  olan vatandaşlarla partisiz vatandaşlar arasında  Anayasamızın 
eşit oy kullanma ilkesine ters  düşen uygulamalar mevcuttur. Ayrıca bugünkü  seçim 
sistemimiz vatandaşlarımızı serbestçe oy  kullanma ve seçme hakkından da mahrum 
bırakmaktadır.  önseçim tatbikatı, ise genel olarak Türkiye’  de seçimlerin tek 
dereceli yapılmadığını gösteren  en büyük delildir.  Bugünkü seçim sistemimizde, 
önseçimlere  katılan ortalama 250 bin civarındaki delege  parlamentoya seçilecekleri 
tespit etmekte, bunların  dışındaki milyonlarca vatandaş sadece bu  tespit edilen 
listelere oy kullanmaya mecbur bırakılmaktadır.  Önseçim delegelerinin tespitinde  
de, zaman zaman para gücünün rol oynadığına  ve türlü entrikalar çevrildiğine 
dair yaygın iddialar  mevcut olup, bu konuda vatandaşlar arasında  türlü 
örnekler gösterilebilmektedir.  Bugünkü seçim sistemi, bu haliyle millî iradenin  
parlamentoda tam anlamıyle temsiline büyük  çapta engel olmaktan da ötede, 
Türkiye’de  demokrasinin yozlaşmasına ve çıkmaza saplanmasına  sebep olmakta 
ve Anayasamıza ters düşmektedir.  Bugünkü önseçim tatbikatı, delege vatandaşın  
haricinde milyonlarca vatandaşımızı oy kullanmada  ikinci sınıf vatandaş durumuna 
düşürmektedir.

Türkiye’de köklü ve gerçek bir demokrasinin  yerleşmesine en büyük engel ve 
içinde bulunduğumuz  bugünkü ekonomik, sosyal ve siyasal  bunalıma gelişin ve 
demokrasimizin bir çıkmaza  saplanmasının başlıca nedenlerinden biri,  Anayasamızın 
55 nci maddesine aykırı düşen  önseçim tatbikatıdır.  Önseçim tatbikatı konusunda 
bu genel görüşme  önergesinde fikirlerine yer vermek amacıyle  kendileriyle 
görüştüğüm .Sayın Anayasa  profesörleri Bülent Nuri Esen ile Muammer Aksoy  ve 
halen Türkiye’de Türkiye Barolar Birliği  Başkanlık görevini yapmakta olan Prof.  
Faruk Ereni bu konudaki görüşlerini aşağıdaki  şekilde beyan etmişlerdir.  
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Prof. Faruk Erem: Demokrasi, millî iradenin  suni engeller dışında tecellisi 
demektir. Bugünkü  önseçim tatbikatı bu İradenin tecellisine  yabancı bir unsurun 
katılması anlamına gelir.  Yabancı bir unsurun katılmasıyle niteliğini kolayca  yitiren 
kamu hukukunda tek müessese  millî iradedir. Nitekim bu anlayış Anayasamızın  55 
nci maddesinin doğal sonucudur.  

Prof. Bülent Nuri Esen: Önseçim tatbikatının  Anayasanın 55 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına  aykırı düştüğü kanısındayım. Bu üzerinde  ciddiyetle durulması 
lâzımgelen bir konudur.  

Prof. Muammer Aksoy: Önseçimlerde özellikle  parti listesine girecek şahısların 
ve bunların  sırasını tayinde o bölgedeki seçmenlerin büyük  çoğunluğunun 
iradesinin rol oynayacağı  bir sistem kabul edilmediği ve sadece birkaç  yüz veya 
birkaç bin kişinin parti listelerini tespit  etmesini mümkün kılar. Bugünkü sistem 
devam  ettikçe, Anayasanın 2 nci maddesinde ilân  edilen Türkiye Cumhuriyetinin 
demokratik olma  vasfı büyük ölçüde yalnız teorik bir iddia  olma durumunda kalmaya 
mahkûmdur.  Önseçime katılanla ve bu suretle listeleri tayin  eden seçmenlerin 
oylarıyle, önseçime katılmayan  seçmenlerin oylan eşit değildir, ikinciler  sadece 
birincilerin tespit ettikleri listelere  oy vermektedirler. Birinciler iki defa, ikinciler  
se sadece bir defa oy kullanma hakkına sahiptirler,  Ayrıca delegelerin haricindeki 
milyonlarca  vatandaşımız delegelerin tespit ettikleri  listelerin haricinde de oy 
kullanma hakkından  mahrumdurlar. Bu durum Anayasamızın 55 nci  maddesindeki 
eşitlik ve serbest oy kullanma ilkesine  ters düşmektedir. Ve böylece Anayasamızın  
bu maddesi ihlâl edilmiş bulunmaktadır.

Yukardaki görüş ve nedenlerle bugünkü önseçim  tatbikatının Anayasaya 
aykırılığı su götürmez  bir şekilde ortaya konulmuştur. Türk  milletinin de bu 
tatbikattan şikâyetçi olduğu  bir gerçektir. Öte yandan, Siyasî Partiler Kanununda  
parti merkezlerine tanınan kontenjan  ve veto yetkilerinin de Anayasa ve demokratik  
anlayışla bağdaşan tarafı yoktur.  Anayasaya aykırı düşen bugünkü önseçim  
tatbikatının ve seçim sistemimizdeki Anayasa  ve demokratik anlayışla bağdaşamayan 
kanunların  yürürlükten kaldırılması ve ülkemizde millî  iradenin parlamentoda tam 
anlamıyle yansımasına  yardımcı olacak Anayasa ilkeleri paralelinde  bir seçim 
sisteminin kanunlaşarak yerleşmesi  için gerekil tedbir, görüş ve çareleri tespit etmek 
yönünden bu konuda Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme  
açılmasını arz ve teklif ederim.150

CELAL KARGILI (İÇEL): Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına 
çıkarılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri tespit etmek amacıyla, 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi

10 Temmuz 1972 tarihinde İçel milletvekili Celâl Kargılı’nın ikinci olarak 
sunduğu;  Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıkarılması  için gerekli tedbir, 
çare ve görüşleri tespit  etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesiuyarınca bir 
genel görüşme yapılmasına dair  önergesi de 12 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 
127 nci birleşimde ele alındı. 

150 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 127 (12 Temmuz 1972), s. 553.
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“Patrikhanenin Türkiye’de varlığını devam  ettirmesi konusunun altında 
aslında Bizans’ın  intikamı yaratmaktadır.  Patrikhanenin Türkiye hudutları dışına 
çıkarılmamış  olması millî mücadelenin Lozan’da  hedefine vardırılmayan bir 
pürüzdür.  Kıbrıs sorununu temelden çözmek ve Türk-Yunan ilişkilerini pürüzsüz 
hale getirmek için  öncelikle Patrikhanenin yeri üzerinde açık bir görüşü ortaya 
koymaya ihtiyaç vardır.  Bugün dünyada 250 milyon civarında bir  Ortodoks âlemi 
mevcuttur. Buna karşılık Türkiyedeki Ortodoks azınlığın sayısı 100 bini dahi  
geçmemektedir. Bu durum karşısında Ortodoks  âleminin dinî liderinin Türkiye’de 
bulunması  ve bulundurulması gayretlerinin temelinden  siyasal ve tarihî amaçlar 
yattığını anlamamaya imkân yoktur. Bu durum aynı zamanda  İstanbul’u Ortodoks 
âleminin başşehri göstermek  ve Bizans imparatorluğunun halen yaşadığını iddia 
etmek heveslerini de yansıtmaktadır.  

Kıbrıs sorunun en kritik dönemlerinde dün yadaki ve Türkiyedeki Rum 
azınlığın Kıbrıs’taki  Rum azınlık lehinde davranışlarda bulunmasına  vasıta olan bu 
müessese hakkında, Ata türk’te 22 Ağustos 1919 da bir tamim yayınlamıştır.  Atatürk 
yayımladığı bu tamimde Patrikhane  hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmekte  idi. 

“Rum Patrikhanesinde Mavri Mira diye bir örgüt teşekkül etmiştir. Bu örgütün 
reisi Patrikvekili Droteostur. Atenogoresta bu örgütün  azalarındandır. Bu örgüt 
Yunan Başbakanı Venizelos’tan talimat almakta ve Yunan  Hükümetinden maddî 
yardım görmektedir, örgütün  amacı, Osmanlı vilâyetlerinde çeteler.  teşkil eylemek, 
bunları yönetmek, mitingler tertibetmek  ve propagandalar yapmaktır.İstanbul  
Patrikhanesinin kiliseleri ibadet yerinden  ziyade askerî ambarlar gibi kullanılmakta, 
Rum  okullarının izci teşkilâtlan tamamen Mavri Mira  örgütü tarafından idare 
olunmakta ve bu  izci teşkilâtlarına yaşı 20’yi geçen gençlerde üye  kaydedilmektedir. 
Bu izci teşkilâtları İstanbul,  Bursa, Bandırma, Kırklareli, Tekirdağ ve çevrelerinde  
kuruluşlarını tamamlamışlardır. Patrikhaneye  bağlı örgütler Anadolu’da Samsun  ve 
Trabzon’u cephane dağıtım merkezleri haline  getirmişlerdir.”

Atatürk’ün nutkunun ilk bölümünde de bu  tamimden bahsedilmektedir.  
Patrikhanenin İstanbul’da bugünkü varlığı  tarihî niteliği ağır basan bir durum arz 
etmektedir.  Patrikhanenin İstanbul’da kalışı, 1071’lerden  ve İstanbul’un fethinden 
artakalan bir müsamahanın  ülkemize yapılan bunca ihanetlere  rağmen devam 
ettirilen bir istismarıdır. Bu istismara  son verilmeli, bu konuda milletimizin  hislerine 
tercüman olunarak Patrikhane Türkiye  hudutları dışına çıkarılmalıdır.  Bugün millet 
ve Hükümet olarak bu konuda  hedefimiz bu olmalıdır. Hükümet bu nedenle, yeni 
seçilecek Patrikin  kim olacağı veya Patrik seçiminin nasıl yapılacağı  şekli üzerinde 
durmaktan ziyade, Patrikhanenin  Türkiye hudutları dışına çıkarılması  üzerinde 
ısrar etmeli ve bu konuda tedbirler  almalıdır.  

Öte yandan, lâyik Cumhuriyet Türkiyesinde  her türlü eğitim ve din tedrisatı 
Devletin denetim  ve kontrolü altında tutulurken ve Kur’an  kurslarından İlâhiyat 
Fakültesine kadar her  türlü dinî eğitim bu denetim ve kontrolün altında  bulunurken, 
Patrikhaneye bağlı “Heybeliada  Ruhban Din Okulunun” bu denetim ve  kontrolün 
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dışında bırakılması, türlü yönden  ulusal çıkarlarımıza aykırı düşmekten de ötede,  
ülkemizde, Patrikhanenin bazı faaliyetlerinin,  Türk Devletinin denetiminin dışında 
bulunduğunu  göstermektedir.  

Yukardaki nedenlerle Patrikhanenin Türkiye  hudutları dışına çıkarılması 
konusunda gerekli  tedbir, çare ve görüşleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bu  konuda bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif  ederim.”151

HÜSNÜ ÖZKAN (HATAY) ve Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu’nun, 
gündemin 7. sırasında bulunan, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen 
seviyeye ulaştırılması için alınması gereken tedbirleri tespit etmek maksadıyla 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergelerinin, Meclis araştırmasına çevrilmesi hakkında önergeleri

15 Kasım 1971 tarihinde Meclis Başkanlığına Hüsnü Özkan (Hatay) ve Ali Rıza 
Güllüoğlu (Adana) tarafından sunulan, gündemin  7 nci sırasında bulunan, pamuk 
üretiminin  ihyası, teşviki ve istenilen seviyeye ulaştırılması  için, alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek  maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca  bir genel 
görüşme açılmasına dair önergelerinin,  Meclis araştırmasına çevrilmesi hakkında 
önergeleri, Millet Meclisi’nin 15 Kasım 1971 tarihinde toplanan 4 ncü bireşiminde 
ele alındı. Tezkerede bahse konu olan genel görüşmenin Meclis Araştırmasına 
çevrildiği Genel  Kurul’un bilgisine arz edildi.152

TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) ve iki arkadaşının hayat pahalılığı, 
yatırımlar, işsizlik, israf, camlar, dış ticaret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin 
değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tutumu 
hakkında, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi

M.G.P. grubu başkanı Turhan Feyzioğlu (Kayseri), M.G.P. grup  başkanvekilleri  
Vefa Tanır (Konya) ve  M. Nebil Oktay (Siirt)  tarafından 26 Kasım 1971 tarihinde 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan hayat pahalılığı, yatırımlar,  işsizlik, israf, 
zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi,  için dövizlerinin değerlendirme şekli, teşvik 
tedbirleri  ve Hükümetin genel iktisadi tutumu hakkında,  Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir  genel görüşme açılmasına dair önergeleri, Millet Meclisi’nin 1 Aralık 
1971 günü toplanan 9 ncu birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: Türkiye’nin izlediğin 
iktisadi politikanın ele alınması için verilen önerge şu hususları kapsıyordu: 

1. Hayat pahalılığındaki hızlı ve devamlı  artış, vatandaşların geçim sıkıntısını 
durmadan  büyüttüğü gibi, millî ekonomi bakımından  da tehlikeli olmaya başlamıştır. 
Fiyat artışlarının  bir kısmı devalüasyonun tabiî ve kaçınılmaz  sonucudur, Bundan 
önceki Hükümetin bâzı icraatı,  hayat pahalılığını artıran sebepler arasındadır.  
Ancak Erim Hükümetinin iktisadi politikasını  yürüten bakanların tutum, icraat, 
beyan ve  davranışları, fiyatların devamlı ve tehlikeli  surette artmasını körüklemiştir.  
Devalüasyon sonrasında fiyatların tekrar  çığırından çıkmaması ve devalüasyondan 

151 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 127 (12 Temmuz 1972), s. 555.
152 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 4 (15 Kasım 1971), s.53.
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beklenen  faydalı sonuçların elde edilebilmesi içingösterilmesi gereken dikkat, ne 
yazık ki gösterilmemiştir.  Bugünkü gidiş, devalüasyondan bir süre sonra  kurulması 
zaruri olan yeni denge ve istikrara  kavuşmaktan uzak olduğumuzu göstermektedir.

2. Bu yıl, tabiat şartlanmanın alanında  müstesnaderecede yüksek bir üretim 
seviyesine  ulaşmamızı mümkün kılmıştır. Geçen yıllarda,  plân hedefi olan 
% 4,1 oranındaki gelişme  yerine % 1 civarında kalan üretim artışı, bu  yıl % 8 
e yaklaşmaktadır.  Devalüasyondan beklenen sonuçlardan biri  olan işçi dövizi 
artışı, iyimser tahminleri büe  geride bırakacak ölçüde gerçekleşmiştir. Merkez  
Bankası kasalarına bu yıl girmesi beklenen  işçi dövizi miktarı, ihracattan sağlamayı  
umduğumuz toplam döviz miktarına yakındır.  1964 te toplam ihracatımız 400 
milyon doları  ilk defa aştığı zaman milletçe duyduğumuz sevinci  hatırlarsak, bir 
yılda, yalnız işçilerimizin  Merkez Bankasına 500 milyon dolar tutarında  döviz 
göndermelerinin dış ödeme dengemize ne  kadar büyük bir ferahlık ve Hükümete ne 
geniş  imkânlar sağladığı derhal anlaşılır.  

3. Hükümetin icraat ve gayretinin sonucu  olmıyan bu iki büyük faktör, 1971 
de millî  gelirimizde çok büyük bir artış sağlamaktadır.  O kadar ki, kalkınmanın 
motoru olarak ilân edilmiş  olan sanayi sektöründe, üretim, % 12 olarak  tesbit 
edilmiş bulunan plân hedefinin çok gerisinde  kaldığı halde, tarım ve işçi dövizi 
alanındaki  müstesna ilerleme, sanayi sektöründeki aksamayı  telâfi ederek millî gelir 
artışını plân hedefinin  üstüne çıkarmaya kâfi gelecektir.  Takdir edilir ki, bir ülkenin 
kalkınma kaderi,  kontrolü elimizde olmıyan tabiat şartlarına  veya başka ülkelerin 
iktisadi konjonktüründeki  bir duraklamanın sona erdirebileceği işçi muhaceretine 
bağlanamaz. Türkiye içinde verimli yatırımları  hızla geliştirmek zorunluğu vardır.  

4. Halbuki, takibedilen iktisadi politika  yüzünden, yatırımları, sınai üretimi, 
ihracatı süratle  artırmak için devalüasyondan sonra elimize  geçen müstesna fırsatları 
yeteri kadar değerlendiremediğimiz  ortadadır.  Ciddiyetten uzak beyanlarla, hasmane 
davranışlarla,  faydasız bürokratik engellemelerle ve  yersiz tehditlerle, vatandaşın 
teşebbüs hevesi kırılmıştır.  12 Marttan önceki anarşik duruma son vererek  yurtta 
huzur ve sükûnu sağlıyan Sıkıyönetimin  başarısına rağmen, bâzı bakanların 
sorumsuzca  davranışları, ekonomik hayatta güven ve  huzur bırakmamıştır.  

5. Resmî israfı ve ölçüsüz şekilde artan  Devlet cari masraflarını kontrol altına 
alacak  tedbirler ihmal edilmiş; Hükümet geçim endekslerini  yükseltecek, dar ve 
orta gelirlileri hayat  pahalılığının yükü altında ezip inletecek fiyat  artışlarına âdeta 
öncülük etmiştir.  

6. Geniş ölçüde finansman Kanununun sonucu  olarak, inşaat sektörü gibi bâzı 
dallar korkunç  bir durgunluğa sürüklenmiştir. Bu durgunluk,  pek çok sanayi kolunda 
üretimi yavaşlatmıştır.  Hükümetin işe başladığı günlerde  bu durum - ve durgunluğu 
ortadan kaldıracak  tedbirler açıkça ortaya konduğu halde, bütün  bir inşaat, yatırım 
ve üretim mevsimi heba edilmiştir.  

7. İhracatı ve özellikle mamul mallar ihracını  teşvik etmek Türkiye için hayati 
bir dâvadır.  Hükümetin konuyu ele alış tarzı hatalarla  doludur. Devalüasyondan 
beklenen ihracat  hamlesi anlaşılmaz bir tutumla baltalanmıştır.  Hükümet de bu 



288

konuda ölçüyü kaçırdığını anlamıştır;  bir hayli zaman israfından sonra, bürokratik  
engelleri gevşetmek ve zaman kaybını  telâfi edici bâzı tedbirler almak zorunluğunu  
duymuştur. Fakat dış ticaret dâvamız çeşitli  yönleriyle ele alınıp tartışılmaya 
muhtaçtır.  

8. Emisyon hacmında son sekiz ayda göze  çarpan artış, emisyon yükselişinin çok 
aşırı ölçülere  vardığı yılları da gölgede bırakmıştır. Bunun  sebepleri ve sonuçları 
üzerinde durulmalıdır.  Hayat pahalılığındaki artış, şüphesiz, emisyon  artışı ile 
doğrudan doğruya ilgilidir.  

9. İthal mallarının pahalılaşması sebebiyle  bâzı yatırımlarının nakdî değeri şişkin 
görünse  bile, fizikî yatırım miktarı üzerinde dikkatle  durmak zorunluğu vardır. 
Türkiye’yi tehdideden  en büyük tehlikelerden biri olarak gördüğümüz  işsizlik, 
hatalı politikaların ve ihmallerin  sonucu olarak durmadan büyümektedir.  

10. Türk ekonomisinin geleceği bakımından  ümitli olmamız ve büyük hamlelere 
girişmemiz  için son derecede müsait şartların bir araya  geldiği bir dönemde, lüzumsuz 
yere, geniş ölçüde  sorumlu mevkidekilerin sorumsuzca beyanları  yüzünden, 
karamsarlık, gelecek hakkında güvensizlik,  ümitsizlik, yatırım hevesinde gerileme  
gibi ağır ve tehlikeli bir psikolojik havanın iktisadi  hayatımıza musallat olması elem 
vericidir.  Hükümetin iktisadi felsefesi ve gerçek niyetleri  berraklığa kavuşursa bu 
havanın dağılması  mümkün olabilir.  Millet Meclisinde, hayat pahalılığı, yatırımlar,  
işsizlik, resmî israf ve resmî zamlar, dış ticaret,  emisyon hacmi, işçi dövizlerinin 
en iyi değerlendirilme  şekli, millî ekonomimize en yararlı  ve en dürüst ölçülerle 
uygulanması gerekli  olan teşvik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi  tutumu 
hakkında bir genel görüşme açılmasını;  bu suretle gerçeklerin ve alınması gerekli  
tedbirlerin aydınlığa kavuşturulmasını arz ve  teklif ederiz.”153

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Enflasyon tehlikesi ve tedbirleri ithalat 
ihracat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan 
ekonomik durum hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi

İhsan Ataöv (Antalya) tarafından verilenenflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, 
ithalât - ihracat  formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve  nedenlerini içine 
alan ekonomik durum hakkında  bir genel görüşme açılmasına dair önergesi Millet 
Meclisi’nin 22 Aralık 1971 günü toplanan 19 ncu birleşiminde sunuldu: 

“Memleketimizin içersinde bulunduğa ekonomik  bunalım için her gün her yerde 
sorumlu,  sorumsuz herkes tarafından çeşitli beyanlarda  bulunulmakta, tedbirler, 
tavsiyeler ve ıstıraplar  dile getirilmektedir.  Beş ay önce Yüce Meclise bu konuda 
verdiğim  genel görüşme önergesi ve gündemin 87 nci  sırasında bulunmaktadır.  
Kanunun önemi ve müstaceliyeti, Örfi İdare  müzakerelerinde bir kere daha ortaya 
çıkmış  bulunmaktadır. Gün geçtikçe ehemmiyet kesbeden  bu konuda, Yüce 
Meclisin görüşlerini  tesbit, ilgililere ışık tutmak ve gerekli tedbirleri  tavsiye etmeyi 

153 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 9 (1 Aralık 1971), 
s. 176-177.
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sağlamak amaciyle önergenin  bütün işlere takdimen öne alınmasını, öncelikle  
görüşülmesini sağlamak üzere genel görüşmelerin  gelecek Çarşamba yapılacak 
oturumda müzakeresini  Yüce Meclisin takdirlerine saygiyle  arz ederim.”154

Bubirleşimdeİhsan Ataöv (Antalya),önergesinin, Kayseri milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve iki arkadaşının; hayat  pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, zamlar,  dış 
ticaret, emisyon, hacmi, işçi dövizlerinin  değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri 
ve Hükümetin genel iktisadi tutumu hakkındaki önergesiyle birleştirilerek  
görüşülmesine ve bu hususa münhasır olması  kaydı hususuna iştirak etti ve bu 
husus Genel Kurul’un oyuyla Kabul edilerek görüşmenin bir sonraki Çarşamba günü 
yapılacağı belirlendi. 

CELAL KARGILI (İÇEL): 10/44 sayılı araştırma önergesinin genel 
görüşmeye çevrilmesine ve gündemin birinci maddesindeki genel görüşme 
önergesiyle birleştirilmesine dair önerge (8/40)

Celâl Kargılı (İçel) 10/44 sayılı araştırma önergesinin genel görüşmeye 
çevrilmesineve gündemin birinci maddesindeki genelgörüşme önergesiyle 
birleştirilmesine dairönergesini Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.155

İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK (MARAŞ): 8/31 sayılı genel görüşme önergesinin 
gündemin birinci maddesindeki genel görüşme önergesi ile birleştirilmesine 
dair önerge (8/31)

İbrahim Öztürk (Maraş), 8/31 sayılı genel görüşme önergesinin gündeminbirinci 
maddesindeki genel görüşme önergesi ilebirleştirilmesine dair önergesi de Meclis 
Başkanlığı’na verilerek Genel Kurul’un onayına sunuldu.156 (8/31)

İhsan Ataöv (Antalya) tarafından sunulan,enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, 
ithalât - ihracat  formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan 
ekonomik durum hakkındabir genel görüşme açılmasına dair önergesi ile  Turhan 
Feyzioğlu (Kayseri)ve iki arkadaşı tarafından sunulan;  hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik,  israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, işçi  dövizlerinin değerlendirilme 
şekli, teşvik tedbirleri  ve Hükümetin genel iktisadi tutumu hakkında  Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir  genel görüşme açılmasına dair önergeleri (8/38,  8/39) 
Millet Meclisi’nin 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde görüşüldü.

Müzakereler başlamadan önce, Celâl Kargılı (İçel) tarafından verilen işsizlik ile 
ilgili  genel görüşme önergesinin ve İbrahim Öztürk (Maraş) tarafından verilen 8/31 
sayılı önergesinin görüşülmekte olan önergeyle birleştirilme talepleri Genel Kurul 
tarafından oylanarak uygun görülmedi. 

İhsan Ataöv (Antalya) ve Turhan Feyzioğlu (Kayseri) tarafından verilen ve 
birleştirilen önergeler üzerine ilk söz İhsan Ataöv’e(Antalya) verildi: Ataöv, 
önergesinin  3 Temmuz 1971 tarihinde Başkanlığa verildiğini, ancak icraatını 

154 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 19 (22 Aralık 1971), s. 576.
155 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 19 (22 Aralık 1971), s. 748.
156 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 19 (22 Aralık 1971), s. 748.
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eleştireceği hükümet bu süre içinde çekilerek yerine yeni İkinci Erim hükümetinin 
kurulduğunu, bu itibarla muhatabının, bu önergeyi verdiği zaman icrada bulunan  
hükümet olduğunu belirterek sözlerine başladı: 

“Birinci Erim Hükümetinin bakanlarının,  özellikle Parlâmento kürsüsünde değil, 
özellikle  Parlâmento dışındaki plâtformlarda Türk  ekonomisi hakkında birbirini 
tutmıyan çelişkili  beyanları ve bu beyanları bâzı bakanların bilâhara  radyolar 
vasıtasiyle düzeltmek mecburiyetinde  kalması, Türkiye’yi içerisinde bulunduğu  
gerçek durumda değil de, kendi kafalarında  tahayyül ettikleri siyah bir tablonun 
içerisinde  mütalâa etmeleri ve vatandaşa kendi vatanını,  kendi hizmetlerini, kendi 
eserlerini kötü  gösterme alışkanlığı, kendilerinden evvelkilere  bühtan etme, iftira 
etme, sövme suretiyle kendilerini  daha çok kabul ettirme gibi bir hastalığa  müptelâ 
olan bir azınlık ekibinin davranışlarını  ıslah etmek için bu önerge verildi.  Bu 
önerge, Cumhuriyet Hükümetlerinin sayın  üyelerinin fevkalâde çirkin çelişkilerini 
ortadan  kaldırmak ve Cumhuriyet Hükümetlerine  Türkiye’nin meselelerini izah 
ederken Yüce  Parlâmentonun huzurunda bütün siyasi görüşlerin  ve sayın üyelerin 
fikirlerini serdetmek suretiyle  alınacak tedbirlere ışık tutmak ve faydalı  olmak için 
verilmiştir…

Hattâ Birinci  Erim Hükümetinde Türkiye’nin ekonomik politikasını  yürüten 
sorumlu Başbakan Yardımcısı,  “Türkiye 2359 sene sonra kalkınır” diye bir  de 
büyük beyanda bulunmuştu. O birçok defa  buralarda konuşuldu, fakat buradan 
ayrılacakları  günlerdeki beyanları ise, Türkiye’nin iktisaden;  ihracat bakımından, 
ithalât bakımından,  kalkınma bakımından büyük hamlelelere eriştiği  yönündeydi. 
Bizim düzeltelim dediğimiz,  6 - 7 ayda 2359 senelik mesafe aldığımızı halk  efkârı 
anlamasın. Biz gerçek bir noktadayız. Bu  beyanda bulunanlar 2359 sene gerideki bir 
kafa  ile beyanda bulunmuştur, Türkiye’nin gerçeğine  göre değil. Çünkü Amerika’dan 
bakanlık  koltuğuna transfer olur, ama Altındağ’ın sokaklarının  asfalt olduğunu, 
Anadolu’mun Edirne’den  Hakkâri’ye kadar olan yollarının asfalt olduğunu,  
memleketin her tarafında büyük kalkınma  hareketlerinin bulunduğunu gezip 
görmedikçe  burada masa başında, Amerika’dan geldiği  gibi, edilmiş olan lâflarla 
Türkiye’yi kara  göstermek doğru değil.  Sorumlu bir insan koltuğa oturduktan sonra  
elindeki yetki ve imkânları ile Anadolu’yu  baştanbaşa dolaşır. Buradan Amerika’ya 
giderken  Türkiye neredeydi, döndüğü zaman Türkiye  nereye varmıştır. Pırıl pırıl 
elektrikleri yanan  köylere bakar, bacası tüten fabrikalara bakar,  5 senede % 41 
nisbetinde ekonomik gücü  artmış olan Cumhuriyet Hükümetine bakar, ondan  sonra 
kara tabloyu çizer. 5 senede ekonomik  gücü %41 artan bir Hükümeti, bir Devleti,  bir 
milleti öyle kötü manzaralarla vatandaşlara  ve dünya efkârına takdime vicdanımız  
razı değil. Bütün bunları konuşalım.  Türkiye 12 Martta iktisaden bir uçurumun  
kenarında olduğu mu aşikârdır, yoksa 12  Martta Türkiye iktisaden bir noktadaydı da 
Birinci  Erim Hükümetine hasbelkader girmiş olan  ideolojik azınlıktaki bir ekibin 
Türkiye’yi gerçek  bir uçurumun kenarına bırakarak bu vasatı  terk edip gittikleri mi 
aşikârdır? Bunu tescil  etmeye mecburuz…
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Birinci Erim  Hükümetinin ekonomik politikasını, biraz önce  arz ettiğim, 
ideolojik görüşü ayrı, memleket  gerçekleriyle ters düşmüş bir azınlık ekibine  tevdi 
etmiş olmasının sonucu olarak tam bir  başarısızlık ve ıslah olarak nitelendirmek 
mümkün.  Yani Birinci Erim Hükümetinin politikasız  bir ekonomisi vardı demek 
daha doğru. Ekonomik  politikası değil, politikasız bir ekonomisi veya bir kliğin 
politikasını güden bir ekonomisi  vardı demek daha doğru. Bunun nedenleri  
şunlar:  Son sekiz ay zarfında fiyatlarda meydana  gelen artış ve hayat pahalılığı 
Türk ekonomik  hayatında rekor seviyeye varmıştır, özel ve  kamu sektöründeki 
yatırımlar duraklamış, büyük  bir ölçüde gerilemiştir. İşsizlik artmış,  Türkiye’deki 
işsiz sayısı 2 milyonu bulmuştur.  Güven ortamı kaybolmuş ve vatandaş kararsızlık 
içerisine düşmüştür. Devlet, kendi ürettiği  maddeleri, meydana getirdiği üretimleri 
anormal  zamlarla çok ters bir tedbir olarak pahalılaştırmış  Devletin kendi ürünlerini 
pahalılaştırması  psikolojik olarak vatandaşa zam yapma  itiyadını aşılamıştır.  
Devlet memuruna verilen paralardan şikâyet  edilirken, 1971 yılı Bütçesi açıklarla 
doludur  denirken, bu sekizbuçuk ay içerisinde öyle  kanunlar, sorumlu bakanlar 
burada otururken,  buradan geçmiştir ki, bütçeye büyük yük tahmil  etmeye ve açığı 
artırmaya devam etmişlerdir…

Nihat  Erim’in getirdiği bu ikinci kadrodan sonra,  nispî bir rahatlama olmuştur. 
Esasen böyle bir günde olsa idi, ben bu  önergeyi vermezdim. Lüzum yoktu. Şu 
ortamda  bu önergeyi vermezdiım çünkü, geçen gün  bu Mecliste programını 
müzakere ettiğimiz şu  andaki Hükümetin, Türkiye’nin ekonomik politikasını  
çıkmaza soktu uçuruma getirdi demeye, ne vicdanım razı olur, ne kendim razı  
olurum. Bunu söylemem. Bundan evvelki tutumu  söylerim. Niçin, önergemi geri 
de alabilirdim sayın arkadaşlarım, neden almadım?  Hâdiselerden ders almak 
lâzım.  Ben diyorum ki; bu Kabine, Birinci Nihat  Erim Hükümeti, Sayın Nihat 
Erim’in acemilk  Hükümetidir, ikinci Nihat Erim Hükümeti, Sayın Erimin kalfalık 
Hükümetidir,  Üçüncü inşallah ustalık Hükümeti olacaktır…

Devalüasyon  olmasa idi, Birinci Nihat Erim Hükümetinin  ekonomik işlerini 
yürüten ekip, bugün ihracatta  sıfır idi. Devalüasyonun sağladığı imkânlardır  ki, bu 
kötü politikaya rağmen, bu noktaya gelinmiştir.  Onun için bütün bunları devalüasyon 
yaptı,  onlar geciktirdi, devalüasyon geldi de pahalılık  oldu, falan demiyelim.  
Memurun cebine giren paraya bakın. Memurun  cebine şu para girmeden evvel % 35 
zam  yaptı A.P. Hükümeti. Efendim, ne demek memurun  reformu yok? Ne olacak 
bu? Ondan sonra,  memurların boykotu, işbaşında oturma görevi,  öğretmenlerin 
yürüyüşü. Evet, “boykotla  işgal birdir” dediniz ve oturdunuz. Memurları  bu şekilde 
ayaklandırdınız, ondan sonra Personel  Kanunu geldi. Bu kanun elbette ki bir 
reformdur.  Reformun bâzı yerlerde zararları da  vardır, insanlara üzüntü veren tarafları 
da olacaktır,  mağdurları da olacaktır. E... o mağdurları,  bilhassa 300 lira ile 600 lira 
arasında eline  para geçen büyük kütleyi ele alarak, - ki son  klik ekonomik ekibi ile o 
da ortadan kalktı ya,  memurların aldığı o para da ortadan kalktı - o  küçük memurların 
cebine giren üç - beş kuruşu  çok görmek ve bunlarda bu pahalılığın veyahut  da 
enflâsyonun gerekçesini aramak, doğru  değildir. Sayın Maliye Bakanımızın bugün 
gazetelerde  bir beyanını okudum. Diyor ki; “biz, memura  değerli para vereceğiz”. 
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Sayın Bakan, Hazinenin  anahtarı elinde, şunların mangırlarım değil  de altınlarını 
veriverse idin ya şimdiye kadar.  Ne diye bunu beyan ediyorsun? Kıymetlilerinden  
veriver, olsun bitsin. Yani, Devletin  Hazinesinde değersiz para var, değerli para da  
memurlara değerlilerinden vereceğiz gibi bir  beyanın içerisinde memur kütlesini 
alerjik  hale getirmeye veyahut da tekrar huzursuz etmeye  lüzum yok.

Arkadaşlar, son günlerde bâzı  yine sorumsuz beyanlar var. Sayın Başbakan,  dün 
onu basında düzeltmiştir. “Efendim, işçilerin  ücretlerini donduracağız, memurların 
terfilerini  durduracağız”. E... sonra bu Devleti nasıl  idare edeceğiz? Olmaz. Bu 
lâfları etmiyelim…

İhracat azalmıştır. Politikada ihracat azalmıştır  derken, geçen senenin aynı 
ayında şu kadar  ihracat yaptık, bu senenin aynı ayında onu  biraz geçtik; bu itibarla 
ihracatta azalma yoktur  demek, mümkün değildir. İşte burada develüasyonu  hesaba 
katacaksın.  Şimdi Sayın Hükümete bir misal veriyorum:  Karadeniz’in yegâne 
geçim vasıtası olan fındıkta  ihracat % 30 azalmıştır. Bugün Karadenizde,  ihracat 
yapacak olan firmaların elinde  190 milyon kilo fındık vardır, önümüzdeki sene  250 
milyon kilo fındık rekoltesi olacağına ve  Türkiye’nin en çok ihracat yapabildiği 
rakam  160 milyon kilo olduğuna göre, gelecek seneki  fındık rekoltesi ile bu seneki 
artmış olan 190  milyon kilo fındık rekoltesini birleştirdiğiniz  zaman, iki sene sonra 
Karadenizin fındık üreticisi  ne yapacak, stok fındıkları nereye koyacağız?  …

Şimdi yapılan Devlet istatistiklerine  göre, bundan iki - üç ay evvel çıkmış olan 
bir  istatistikte, son iki ayda 879 ticari firma faaliyetini  tatil etmiştir. 180 şirket 
işi bırakmıştır,  Türkiye’de.  Şimdi, 879 firma, 130 da şirket işi bırakıyor.  Hiç 
kimse para kazanmayı bırakmaz. Bakın,  Türkiye’de tatbik edilen bir ekonomik 
politika  ile ihracat ve ithalâtın teşvik tedbirlerini durdurmanın,  teşvik tedbirlerine 
değer vermemenin bizi nereye getirdiğine bakınız, işsizlik bundan  artar elbette. Bu 
firmaların nasıl firma olduğunu,  ne güçte firma olduğunu, ne kadar işçi  çalıştırdığını, 
ne kadar mahsulü değerlendirdiğini  ölçüye vurursak, yalnız kepenk kapıyan  şu 
firmalar dahi, Birinci lErim Hükümetinin  politikasına en güzel cevaptır.  

Şimdi muhterem arkadaşlarım;  Bizim ekonomik yönden beğenmediğimiz bir  
görüş de - benim şahsan uygun bulmadığım -  şudur: Efendim, çiftçiye taban fiyatı 
veriyoruz,  taban fiyatı dolayısıyle köylünün, çiftçinin  eline para geçti, iştira gücü 
arttı; işçi dövizleri  geldi, iştira gücü arttı; memurlara yüksek maaş  verdik, iştira gücü 
arttı, bundan dolayı da  enflâsyon oldu, hayat pahalılandı. Ne yapalım?..  Memurların 
maaşını keselim, bu işe bir  vasat bulalım.  Arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımın 
burada  bir beyanı vardır; ‘Lüksemburg, Ankara Büyüklüğünde  bir Devletir. 
Lüksemburg’tan kredi  talebeden bir Türkiye, Ankara büyüklüğündeki  bir devletten 
kredi bekliyen bir Türkiye  bugün döviz rezervi bakımından dışa muhtacolmadan  
kendini idare edecek bir vasata gelmiş;  bundan nasıl şikâyetçi oluyoruz? Neden  
gelen dövizleri bu memlekette yeni iş sahası  açmaya, yeni yatırımlar yapmaya, yeni 
imkânlar  yaratmaya sevk etmiyoruz da bundan şikâyetçi  oluyoruz. Eğer bu şikâyet 
değilse, o zaman  ihracat tedbirlerini neden arıyoruz? Bizim  dövize ihtiyacımız yok, 
gelin bizden geri memleketlere  kredi açalım.  Bu görüşler tutarlı değildir. Çiftçinin 
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cebine  para girmesinden şikâyet etmek doğru değildir.  Döviz gelirlerimiz artmış, 
Merkez Bankasında  stoklar birikmiş, Osmanlı Devletinden  bu yana Cumhuriyet 
Hükümeti en güçlü hazineye  sahibolmuş, uçurumun kenarına geldi, battı  denilen 
Türkiye hazinesi bugün çokluğundan  şikâyet edilen dövize sahibolmuş.. Böyle  
bir vasattan şikâyet eden Hükümet üyesi olur  mu? Olursa, o zaman o Hükümet 
koltuğunda  oturmaya hak kazanır mı? Elbette kazanmaz. Şikâyet bunlardan 
olmamalı. Biz şikâyetin  gerçek kaynağım biliyoruz, söyliyenler de biliyor;  ama 
onu açıklayamıyorlar. Şimdi, halktan  kopmuş, Parlâmento ile ilişkisi olmıyan,Türk 
Milletinden destek beklemiyen, Parlâmento,  millet ve özel teşebbüs desteğinden 
mahrum  olan bir ekibin politika yürütmesinin sonucudur,  bu.  Pahalılık neden oldu. 
İktisadi Devlet Teşekküllerine  yapılan anormal zamdan oldu..  Bunu tevil etmeye 
lüzum yoktur; elektriğe zammı  yaptın mı, bundan dolayı Türkiye’deki bütün  istihsale 
zam yapacaksın. Ama sen şimdi  örfî idarenin bulunduğu bir memlekette grevleri  iki 
ay, üç ay erteleyebiliyorsun, o bir tedbir  değil ki, palyatif bir tedlbirdir, o. Grevleri  
erteleyemiyeceğin günü heseplıyacaksın, Avrupa’ya  işçi yolhyamıyacağın zamanı 
hesaplıyacaksm.  İşçi gittiği müddetçe dövizin var,  işçi gidemediği zaman Merkez 
Bankasını ne  yapacaksın... Bunları beraber mütalâa etmek  lâzım…

Sözlerimin sonunda  şu hususu ifade etmek istiyorum: Türkiye kalkınan  bir 
memlekettir. Türkiye’de millet yararına  olan hizmetlerde kimin ne kadar payı  varsa, 
onu yapandan Allah razı olsun deriz.  Türk halkına ıstırabı, işkenceyi, fukaralığı 
hak  gören, Türk halkının ıstırabı arttıkça zevk duyan  ve Türk halkının güzel 
teşebbüslerini karanlık  ufukta göstererek Türk müteşebbisine  damga vuran art 
düşünceli, aslında politikacı  değil, politikasız politikacılara daıhi, şayet memleket  
hizmetinde bir katkıları varsa, o yönden  teşekkürü borç biliriz. Memlekete hizmet 
edenleri vesileli, vesilesiz karalama, kötüleme hastalığma müptelâ değiliz.  Sayın 
Erim’e ve İkinci Erim Hükümetine  Birinci Erim Hükümetinin kazandırdığı çok  
büyük tecrübelerden büyük miktarda ders aldığına  inandığım ekip olarak derhal 
Türk ekonomisinin  üzerine Hükümet Programındaki beyanlara  uygun olarak 
eğilmesini, çok mütesanit  olduğunu kabul ettiğim Hükümet üyelerinin  yerli, yersiz 
milletli inkisara sevk edecek, teşebbüsü  ürkütecek beyanlardan uzakta kalmasını,  
hele hele makable şamil kanun çıkartırım  diye radyolarda bağırıp bağırıp da ben 
ne  yapayım, kardeşim, bana mütehassıslar verdi,  ben spikerliğini yaptım diyecek 
şekilde ikinci  bir beyanla kendisini ters düşüren üyelerinin bir  daha Yüce Meclis 
huzuruna çıkma fırsatı bulmamasını  temenni ederim.”

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) görüşlerini ifade etmek üzere kürsüye geldi:

“Aslında önergemiz memleketin bugünü ve  geleceği bakımından son derece 
önemli bâzı  konulara ışık tutmak maksadiyle verilmişti;  bir başka zamanda bir 
başka Hükümetin iş başında  bulunduğu devirde verilmişti. Bugün  önergemiz, 
grupumuz tarafından verilmemiş  olan ve muhtevası zannediyorum ki, veriliş açısı  
biraz farklı olan bir başka önerge ile birleştirilmek  suretiyle değişik ve beklediğimiz 
bir  ortam içinde konuşulmak talihsizliğine uğradı.  
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Değerli arkadaşlarım, bütün bu talihsizlikler  içinde, genel görüşme önergemizle 
hangi konuları  Türk Milletinin ve onun temsilcileri  Yüce Meclisin önüne 
getirmek istediğimizi özetlemek  istiyorum.  Bir defa büyük vatandaş kütlelerinin 
geçim  sıkıntısını artıran hayat pahalılığı konusu,  yatırımların hızlandırılması 
ve büyüyen işsizlik  tehlikesinin önlenmesi ihtiyacı, resmî israfla  mücadele, dış 
ticarette, özellikle ihracatın  artırılmasını sağlayıcı tedbirler, para politikası,  Merkez 
Bankamızda toplanan büyük miktardaki  işçi dövizlerinin en iyi kullanılma şeklinin  
ne olabileceği, millî kalkınmamızı hızlandırmak  üzere objektif, dürüst ve ilmî 
ölçülere  dayanan teşvik tedbirlerinin ne suretle  alınması gerektiği ve Hükümetin 
genel iktisadi  tutumu.. Bu konuları kapsıyordu, önergemiz.  Önergemizin metninde 
açıkça bir husus belirtilmişti;  bu önergeyi vermekten maksadımız  meselelerin 
- tekrar edeyim - seviyeli ve ilmî  bir şekilde millet önünde, Meclis önünde 
tartışılmasına  imkân sağlamak, gerçeklerin aydınlığa  kavuşması ve alınması gerekli 
olan tedbirlere  ışık tutulması idi. Zaten genel görüşmenin  amacı budur. Gensorudan 
farklı olarak, genel  görüşme bu amaca yönelir, genellikle.  Bu önergeyi biz bir 
suçlama veya senin devrin,  benim devrim, geçmiş iktidar, bugünkü iktidar  ve saire 
havası içerisinde bir kusır polemik  yaratmak amaciyle vermemiştik. Milletimizin  
her ferdini ilgilendiren önemli, hayati saydığımız  konuların millet önünde açıkça 
konuşulmasını  sağlamak için vermiştik.  Önergeyi verdiğimiz tarihte iş başında 
bulunan  Hükümetin bilhassa iktisadi politikadan  sorumlu bakanlarını önemli bir 
kısmı topluca  istifa ettiler, yeni bir Hükümet kuruldu, yenibir Hükümet Programı 
Yüce Meclise sunuldu  ve önergemizdeaçıklığa kavuşmasını istediğimiz  konulardan 
bir kısmı yeni Hükümetin kuruluşuyla  ve yeni Hükümetin Programının  okunmasiyle 
esasen aydınlığa kavuştu, bizim  açımızdan geniş ölçüde aydınlığa kavuştu. Bununla  
beraber bugünkü Hükümetin karşı karşıya  bulunduğumuz çeşitli iktisadi konuların 
çözümünde  görüşlerini Yüce Meclisin daha açık  olarak öğrenmesine ve grupların 
görüşlerini, yapıcı  tekliflerini, uyarılarını bu kürsüye getirmelerine  imkân sağlamak 
üzere önergemizin yine  de gündeme alınmasında fayda görüyoruz.  

Önergemizde en başta ele aldığımız konu,  hayat pahalılığı, konusu; en aktüel 
konu..  Arkadaşlar, hayat pahalılığı var mıdır,  yok mudur tartışmasına mahal yok. 
Hayat  pahalılığının bulunduğu, Hükümet üyelerinden  başlıyarak bütün siyasi 
partiler çeşitli vesilelerle  resmî ağızlardan ifade ettiler. Resmî istatistikler,  fiyatların 
1971 yılında artma eğilimi  gösteren bir hızla yükseldiğini ortaya koydu.  Hattâ, 
Hükümetin imzasiyle yayınlanan, geçen  Hükümetin imzasiyle yayınlanan 1971 
yılı  programı, 1970 yılında, 1969 a göre toptan eşya  fiyatlarıdan daha hızlıca bir 
artış olduğunu,  1971 yılında ise, 1970 yılına kıyasla daha da  hızlı bir atrış eğilimi 
bulunduğunu kabul etmekte.  Vatandaşı bilhassa ilgilendiren, geçim endeksleridir;  
Hayat pahalılığını gösteren rakamlar  bunlardır. 1963 yılı esas alındığı takdirde, 
1963,  100 kabul edildiği takdirde Ankara’da 1970  Temmuzunda, yani devalüasyon 
yapılmadan  bir ay önce geçinme endeksi 143,8 idi - 1963  yılı 100 olmak üzere. 
1971 Martında, yani Hükümet  değişikliği gelinceye kadar, devalüasyonun  yapılmış 
olmasının etkisiyle en başta endeks  164,9 a yükseldi ve Ekim 1971 rakamı  195,7 
yi buldu. Geçen Temmuz ayından bu yana  Ekim’e kadar Ankara’da geçinme 
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endeksi 52  puvan yükselmiş oluyor. Yüzde olarak hayat  pahalılığı 15 ayda yüzde 
36 artmış bulunuyor;  Sanayi Bakanlığı Konjonktür Dairesi rakamlarına  göre. 1963 
ü esas aldığımıza göre, ondan evvelki  dönemle kıyaslarsak 6,5 yılda, yani Temmuz  
sonunu kabul ettiğimiz takdirde, daha sarih  bir ifade ile 79 ayda fiyatlar yüzde 43 
artmıştır;  15 ayda fiyatlar yüzde36 artmıştır.  Buna, Kasım ve Aralık rakamları dâhil 
değildi?.  Bu gösteriyor ki, 1970 Temmuzundan bu  yana Türkiye son derecede hızlı, 
daha evvel şikâyet  ettiğimiz istikrarsızlık, hayat pahalılığı  v. s. ölçüleriyle kıyas 
edilemiyecek kadar hızlı  bir hayat pahalılığı girdabına sürüklenmiştir.  1968 yılını 
esas alarak yapılmış istatistikler  vardır, resmî endeksler vardır; Devlet istatistik  
Enstitüsünün Ankara geçinme endeksi olarak hazırlamış olduğu ve 1968 yılını 
temel alan rakamlara  göre de Temmuz 1970 te endeks 111,6  dır, Mart 1971 de 126 
dır, Ekim 1971 de 144 tür.  1968 den 1970 Temmuzuna kadar geçen süre zarfında 
fiyatlardaki artış yüzde 11,5 yalnız  1970 in Temmuzundan Ekim ayına kadar geçen  
sürede ise artış yüzde 36 dır. Bu da, daha  yakın bir mazi esas alınmak üzere yapılmış 
bir  endekstir ve çok çıplak olarak göstermektedir  ki, devalüasyonunun yapıldığı 
Ağustos ayından  önceki son rakamla Ekim rakamı karşılaştırıldığı  zaman, şu kısa 
süre zarfında vukubulan  artış, 1968 den 1970 Temmuzuna kadar çok  daha uzun 
bir devrede vukubulan artışın 3 mislini  aşmıştır. Bu, gerçekten çok düşündürücü  
bir fiyat artışıdır. Devalüasyondan beklediğimiz başlıca fayda ne idi? İhracatı 
artırmak. Eğer fiyatlar Türkiye’de bu ölçüde hızlı bir artış göstermekte devam  
ederse, devalüasyondan beklediğimiz bütün  faydalar yalnız ihracat artması değil, 
fakat istikrarı  sağlamak bakımından, yeni ve sıhhatli bir denge kurmak bakımından 
beklediğimiz bütün  faydalar toz olup gidecektir, yok olup gidecektir. Devalüasyon, 
aslında bir milletin çeşitli  bakımlardan katlandığı bir fedakârlıktır,  bir bakıma 
refahından fedakârlık etmesidir,  ama geleceğini kurtarmak için fedakârlık etmesidir.  
Hem fedakârlığı yapmış, hem de geleceğimizi  kurtarmamış bir millet durumuna 
sürüklenebiliriz; bu fiyat artışını kontrol altına almazsak.  Fiyat artışlarının sebepleri 
konusunda benden  önce konuşan sayın hatibin, bütün yükü  getirip son Hükümetin 
müstafi üyelerinin omuzuna  yüklemek gayretleri de boşunadır, bütün  pahalılık 
sebebini götürüp devalüasyonun kapısına  bırakmak ve pahalılığı devalüasyon 
yapmıştır,  başka sebep yoktur demek de tamamiyle  gayrülmîdir. Devalüasyonun 
bir ölçüde fiyatları artırdığı aşikâr ve artıracağı da belli idi.En azından ithal fiyatları 
artacak, ithal fiyatı  deyince yalnız doğrudan doğruya ithal edilen  malın fiyatım 
düşünmemek lâzımdır. Bu ithal  edilen malların önemli bir kısmı, halen yarısına  
yakım sanayi hammaddesidir. Bu sanayi hammaddelerinin  fiyatlarında devalüasyon 
nisbetinde  - en az - bir artış vukubulunca veya buna  yakın bir artış vukubulunca 
bunun sınai mamullerin  fiyatlarım etkilememesi mümkün değildir,  etkiliyecektir. 
Devalüasyonun yan sonuçları ve  direkt sonuçları bir miktar fiyat artışları doğurmuştur;  
buna hiç şüphe yok. Yalnız, devalüasyondan  sonra fiyatların bir artış hızı gösterip,  
bir yerde yeniden dengeye kavuşması beklenirdi,  böyle olması lâzımdı ve böyle bir 
duraklama  noktasına 1971 yılı içinde Türkiye’nin ulaşması  lâzımdı. Devalüasyon 
kararını alanların,  uzmanların görüşü bu idi, iktisatçıların görüşü  bu idi, beklenen 
bu idi. Böyle olmadı, tam aksine  devalüasyonun tabiî sonucu olarak vukubulan  
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fiyat artışlarının bir duraklama noktasına  gelmesi ve sıhhatli yeni bir dengenin 
kurulmasının  bekleneceği zamanda, fiyatlara yeniden kamçı  vuran başka faktörler 
işe karıştı ve fiyatlar  Üstelik daha da hızlı bir tempoyla artmaya başladı.  Daha da 
hızlı diyorum, onu da rakamlarla  ispatlamak mümkün. Demek ki, yeni bir kamçı  
vuruldu. Çocukların çember çevirirken bir ellerine  sopa alıp çembere vurmaları 
gibi, devalüasyon  çembere vururken bir bükük kamçı darbesi  oldu. Çembere 
sopa vurulmuş oldu ve çember  hızlandı. Çember hızlandı. Çemberin duraklaması  
beklenecek olan zamanda yeniden bu  çembere sopa vuruldu, yeniden hızlandırıldı 
ve  çok endişe ediyorum ki, gerekli tedbirleri almazsak  1972 yılında bir defa daha 
bu fiyatlara bu  kabarık bütçe ile ve bu bütçenin açık vermesi  ihtimalleriyle yeni bir 
kamçı daha, yeni bir sopa  daha vuracağız ve gereken tedbirleri almazsak  fiyatlar 
büsbütün hızla artmaya devam edecek…

İkinci  sebep, ikinci büyük darbe nereden geldi? 1971  Bütçesi, son derecede 
büyük bir açık vermektedir. İnisiyal bütçe 38 milyar küsurdur, geçen  gün Bütçe 
Komisyonunda Sayın Maliye Bakanının  verdiği izahattan anlaşılıyor ki, fiilî 
sarfiyat  40 milyarın rahatlıkla üstüne çıkacaktır, 42 milyarı  aşacağı uzmanlara 
göre muhakkaktır. Bütçe  Komisyonunda bizzat Sayın Bakanın ağzından  (inanmak 
bana zor geliyor, çok temenni ediyorum  ki, bu, kesin tedbirlerle önlensin) 46  
milyar, hattâ 48 milyar gibi sözler çıktı. Şayet,  38 milyar lira olarak başlamış 
olan bir bütçe, yıl  içinde 46 milyar gibi rakamlara yükselirse, tatbikat  buralara 
kadar varırsa, bu takdirde fiyatları,  tutmak, devalüasyon olsa da olmasa da zaten  
mümkün olmazdı.  1971 bütçesi, aslında hazırlanışında demek ki  bir ölçüde kusurlu 
hazırlanmıştır, uygulamasında  yeter titizlik gösterilmemiştir. Bunun tahlillerini  
bütçe müzakerelerinde yapacağız. Rakamlar  şişmiştir, sarfiyat büyümüştür ve çok 
temenni  ediyorum ki, Sayın Maliye Bakanının Bütçe  Komisyonunda söylediği 46 
ilâ 48 milyar gibi  rakamlara ulaşılmasın. Çünkü bu takdirde Türkiye’yi  dörtnala 
bir enflâsyondan kurtarmak  sihrini, gücünü bu Hükümet kendisinde bulamaz.  
Behemehal bu sarfiyatı daha aşağıda bir  rakamda tutmak zorunluğu vardır; 42 
milyarda,  43 milyarda tutabilirler mi bilmiyorum. Bunu  bu görüşmeler sırasında 
inşallah ifade edeceklerdir;  fakat ne olursa olsun, bu bütçe son  derecede büyük 
bir açık vermiştir.  Bu açıkta, hesaplanamıyan veya kontrol edilemiyen  personel 
masraflarının payı vardır. Personel  Kanunu ile (biraz evvel konuşan hatip dâhil)  
birçok kimseler övünedursunlar, aslında  Personel Kanunu bir hesapsızlık âbidesi 
olarak,  Türkiye’de reformlar tarihine veya adı reform  konan tedbirler tarihine 
geçecektir. Bunun bir  hesapsızlık âbidesi olacağı bir ölçüde sezinlenmiyor  değildi 
arkadaşlar. Bunu gösteren işaretler  vardı. Birçoklarımız elimizden geldiği kadar kâh  
komisyonlarda, kâh Heyeti Umumiyede, Mecliste,  Senatoda bâzı endişelerimizi 
ortaya koyduk,  ama Parlâmento üyesinin, uzman rakamları karşısında  boynu 
bükük. Size, “uzman etütlerine  dayanan rakamlar bunlardır” diye teminat verildiği  
zaman, size; “endişe etmesinler, tamamen  bu endişeleri yersizdir, biz galiba kanunun  
maksadını anlatamadık arkadaşlarımıza, işin mahiyeti böyle değildir, şöyledir...” 
diye üstüste teminat verilince bir yerde boynumuz büküktür.  Bu rakamlara inanmaya 
ve bu ölçüler içinde işin  yürüyeceğini kabul etmeye Parlâmento üyesi  mecburdur, 
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çünkü hesapları oturup bizzat yapmak  imkânına sahip değildir.  Personel Kanunu 
çıkmamalıydı demiyorum,  Devlet personeli için hiçbir şey yapılmamalıydı  
demiyorum, ama Personel Kanununun getireceği  külfetin hesaplanımasında hatalar 
yapılmıştır.  Kanunun kendisi belli olmadan, metni beli olmadan,  kanunun hükümleri 
karara bağlanmadan  katsayısını ilân etmek gıifbi bir basiretsizlik  gösterilebilmiştir. 
Kanun belli almadan katsayı  belli olur mu? Kanun açıkça diyor ki, “kanun  belli 
olacak, bütçe imkânları belli olacak,  kanun hükümlerine ve bütçe imkânlarına 
göre  meseleyi ele alacaksınız ve katsayıyı ilân edeceksiniz” Böyle yapılmamıştır 
arkadaşlar; bu  hata işlenmiştir…

Arkadaşlar,  devalüasyon yanında, bütçe açığının,  cari masraflardaki büyük 
şişkinliğin, resmî  israfın, bir ölçüde bütün bunlara bağlı olarak  ve başka sebeplere 
bağlı olarak 1971 yılında  göze çarpan ve geçmiş yıllarda benzeri görülmlemiş  olan 
enfasyon artışının, hayat pahalılığını  etlkiliyen sebepler arasında bulunduğu inkâr  
kabul etmez… 1970  Temmuzu, yani devalüasyondan bir ay öncesinin  rakamı ile 
1971 Martı arasındaki 8 aylık  dönemde, Ankara geçinme endeksinde yükseliş  % 
14,6 dır. Marttan Ekime kadar, daha  kısa bir sürede, 7 aylık bir süne zarfında hayat  
pahalılığında Ankara geçimine endeksine göre  artış %18,6 dır. Bunda, bir ölçüde 
toptan eşya  fiyatlarındaki artışın, perakende fiyatlara  intikalinin bir süre gecikmesi 
gibi faktörlerden  bahsetmek mümkün ise de, hakikatte hayat  pahalılığının yalnız 
devalüasyona bağlanamıyacağını gösteren kesin bir delil vardır burada.  Aslında, 
devalüasyondan sonra gelen 8 aydaki  artış hıızından daha hızlı bir tempo ile 
Mart -  Ekim arasında fiyatlar artmıştır. Artış oranında  %4 küsur bir hızlanma vardır…

İhracat konusunda Sayın Ataöv’ün söylediği  gibi; “bu sene ihracat geçen seneye 
göre  azalmıştır” iddiası varit değildir. Ama, ihracat  konusunda, Birinci Erim 
Hükümetinin bu işlerle sorumlu bakanından hata yapmamıştır iddiası doğru değildir. 
Çok övünülecek şeyler  yaptılar, hata işlemediler.. Bu da yanlıştır. İhracat artmıştır, 
artması tabiî idi. Bu  ihracat artması, devalüasyondan sonra bir  memleketin beklediği 
en büyük nimettir…

Yıl sonunda varılması tahmin  edilen ve plân hedefine çok yaklaşacağını 
sandığım  toplam ihracat rakamı da, geniş ölçüde  bu gibi talihli bâzı unsurların 
sonucunda elde  edilmiştir. Ama bir büyük fırsat, bâzı bürokratik  müdahalelelerle 
kısmen heba edilmiş, güzel  fırsatlar kaçırılmıştır. Buna dair rakam vermeye  izin 
verirseniz kısaca devam edeyim.  Acaba, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında  
alınmış olan bürokratik müdahaleci kararlar,  engelleyici kararlar ne netice verdi? 
Yumuşatıldı  bu kararlar. Alındı, zararı görüldü,  ihracata müthiş bir zarar verdiği, 
darbe vuduğu  anlaşıldı ve yavaş yavaş yumuşatıldı. Alınan  ilk kararlardan sonra 
bugüne kadar çıkarılan  tadil edici ilk kararların hatalarını düzeltici,  yumuşatıcı, 
hatadan geri dönücü kararların  sayısına bakarsanız, görürsünüz. Sayısız  düzeltmeler, 
gevşetmeler yapılmıştır. Buna rağmen  Ekim sonuna kadar, yine de bir yıl öncesiyle  
kıyas edildiği zaman, ilk aylardaki % 15  artışla kıyas edilemiyecek kadar cüzi bir 
artış  söz konusudur, % 15 değil, % 1,5 artış vardır.  Demek ki, Marttan sonra kurulan 
Hükümetin  icraat devrinde, % 15 hızla artan ihracat  evvelâ % 10 geriliyor (3 ay), 
ondan sonraki 4  ayda ancak % 1,5 artıyor ve ancak Kasım ve  Aralık ayındadır 
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ki, ihracat yeniden toparlanabiliyor.  Kasım rakamı, geçen sene rakamının  çok 
üstündedir. Aralık rakamı, geçen sene rakamının  çok üstüne çıkacaktır ve geniş 
ölçüde,  daha evvelki aylardaki gecikmeyi telâfi edecektir.  Bu telâfi kısmen 
alivre satışların geri  kalmış olmasıyle izah edilebilir, yani mâkul bir  sebeple izah 
edilebilir. Fakat bir ölçüde de, alınmış  olan bürokratik karar yavaş yavaş alışılmış,  
intibak edilmiş olması, müdahalenin gevşetilmiş  olması gibi sebeplerle ilgilidir ve 
plân  hedefi olan 640 milyon dolarlık rakama yaklaştık  denmesi, beni şahsan tatmin 
etmiyor. Plân  hedefi olan 640 milyon dolar, aslında bir devalüasyonun  yapılması 
söz konusu olmıyan bir  tarihte tesbit edilmiş olan bir millî hedefti. 640  milyon 
dolar, aslında bir devalüasyonun yapılması  söz konusu olmıyan bir tarihte tesbit 
edilmiş  olan bir millî hedefti. 640 milyon dolar o  zaman tesbit edilmişti.  Aslında 
da bu hedefi, Erim Hükümetlerinden  önceki Hükümetin, devalüasyon yapılınca 
daha  ileriye alması gerekirdi. Bir memleket ihracatını,  devalüasyon olmadan 
düşündüğü, devalüasyon  hesaba katılmadan düşündüğü rakamın 1  dolar üstüne 
çıkaramryacaksa, ne diye devalüasyonun  sancılarına katlansındı.  Bu 640 milyon 
dolara ulaşılabilip, ulaşılamıyacağı  şu anda ancak Hükümetin tahmin edilebileceği  
bir şeydir, en son haftalık raporlara  göre. Ancak, ben öyle sanıyorum ki, Kasım ve  
Aralık trandine göre, 640 milyon dolar olmasa  bile, 640 milyon dolara yakın bir 
rakama varılacaktır.  Ama, engelleyici kararlardan evvelki  ihracat hızındaki artış, 
yani % 15 temposundaki,  hattâ % 18 e yaklaşan, (daha kısa bir  dönem alınırsa) 
artış hızı aynen muhafaza edilmiştir,  denemez sanıyorum. Esasen, bu konuda  geniş 
ölçüde hatadan dönülmüş olduğunu da ifade  ettim.  

Arkadaşlar, bir Dış Ticaret Bakanlığı kurulmasını  biz öteden beri savunuruz. Ama 
bunu niçin istedik? Dış ticarette bürokratik engelleri,  formaliteleri, 3 - 4 bakanlığın 
kapısını  aşındırma mecburiyetlerini ortadan kaldıralım,  formaliteleri basitleştirelim, 
ihracatçıya yeni  pazarlar bulmak için dinamik bir ihracat politikası  takilbedelim ve 
ihracatı teşvik edelim  diye. ihracat bizim için ölüm - kalım meselesi  halindeydi. 
Ama, ihracatı teşvik etmek için, ihracatı  kolaylaştırmak için kurulması gerekli  olan 
ve agresif bir şekilde dış pazarlara Türk  mallarını sürmek için gayret göstermesi 
lâzımgelen  bir teşkilât diye düşünülmüş olan bir bakanlık;  aksine bir formaliteler, 
bürokratik engellemeler  ve her ihracatçıyı kaçakçı farz etmekten  doğan bir yanlış 
tutum içinde birtakım  müdahalelere vesile verdi.  Arkadaşlar, Türkiye’de bugün 
birtakım sebeplerle  ithalâtçının dışarda döviz bırakması  ihtimalinden bahsolunabilir. 
Ama, ihracat dövizini  dışarda bırakmak, kârlı bir şey olmaktan  çoktan çıkmıştır; 
devalüasyon ve hele ihracat  dolarına ödenen primler sebebiyle. Bu, yanlış  bir 
tutumdu ve çağdaş dünyada bu usullerle  ihracat yapmanın imkânı yoktur, mümkün 
değildir,  satamazsınız, sinai mamullerinize yeni  pazar bulamazsınız. Ha, malınıza 
muhtaçtır,  fındıkta olduğu gibi. Sizin fındığınızı, hiç değilse  sizin fındığınızın bir 
kısmını almadan ihtiyacını  karşılıyamıyan bir pazar vardır; Sanayiinin  hammaddesi 
olarak pamuğunuza muhtaçtır,  satarsınız. Ama, başka bir yerde, daha basit  usullerle 
bir telefon konuşmasiyle ve kesin anlaşmaya  hemen varmak suretiyle mal bulabilen  
bir kimse, sizin 2 - 3 ay fiyat tescili yapmanızı  beklemez veya bir defa mal alır, 
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ondan sonra  formalitenizden bıkar, başka tarafa gider. Mümkün  değildir bu, bu 
yoldan çıkmak zorunluğu  vardır. Hükümet bu konuda ne düşünüyor, bilmiyorum.  
Yalnız, programda ümit verici bâzı  ibareler var.  

Yatırımlar bakımından birkaç kelime arz  etmek istiyorum, işsizlik konusuyla 
irtibatlıdır.  Arkadaşlar, elimde, Erim Hükümetinin imzasını  taşıyan 1972 
programının, sosyal plânlama ile ilgili  cildi var. Bu cildin 469 ncu sayfasından 
itibaren,  istihdam sorununa ait rakamlar verilmiştir.  Türkiye’de son yıllarda işgücü 
arzında, iş  arıyan insanların toplamında her yıl 425 bin civarında  bir artış var. 
Yılda ortalama, yaratabildiğimiz  istihdam artışı 210 binden ibaret. 80 -  85 bin 
civarında işçinin yurt dışına gittiğini hesabederek  bu rakamdan düşerseniz, yine de 
her  yıl 130 000 kişinin işsizler ordusuna katılmakta  olduğunu resmî rakamlar ortaya 
koymaktadır.  Birinci .ve İkinci Plân yapılırken, yıllar geçtikçe  Türkiye’de işsiz 
sayısının azalacağı hesabedilmiştir.  Ama, elimizdeki en son Devlet vesikası,  Devlet 
Plânlama Teşkilâtının hazırladığı ve  bakanların imzasiyle yayınlanan bu belge, işsiz  
sayısının kabarmakta olduğunu açıkça ortaya  koymaktadır. 1968 de toplam işgücü 
fazlası  1 380 000 olarak hesabedilirken, 3 yıl sonra 1971  de (içinde bulunduğumuz 
yıl) 1 840 000 e çıkmıştır.  Tabiî mevsimlik işsizlik, gizli işsizlik  problemleri ayrıdır.  
özel ve resmî yatırımları hızlandırmadan,  işgücü bakımından yoğunluk arz eden 
sanayi ve  yatırım kollarına ağırlık vermeden, işsizliği önleyici  özel programlar 
uygulamadan, özel tedbirler  almadan, toplum kalkınması metotlariyle  fazla 
işgücünü değerlendirici, demokratik yoldan  ve demokratik usullerle değerlendirici 
ve  üretken hale getirici tedbirler almadan, bu büyük  işsiz kütlesinin derdine çare 
bulmak mümkün  değildir.  Yatırımlar arttı, eksildi münakaşası da, geçirdiğimiz  
yıl zarfında çok yapıldı; birtakım rakamlar  gördüm. Birtakım resmî ağızlar, bazan  
siyasiler itham etti, bazan Bakanlar savunma  yaptılar. Bütün bu rakamlarda dikkatten 
kaçan  birşey vardı: Cari fiyatlarla yatırım mukayeseleri  yapılamaz. Cari fiyatlarla 
mukayese  yaptığınız zaman, 1971 rakamlarının 1970 e ve  1970 rakamının 1969 a 
nazaran çok yüksek olduğunu  ispatlıyabilirsiniz. Ama hakikatte, Devlet  Plânlama 
Teşkilâtının deflâtörleri vardır;  yatırım endeksleri vardır, yatırımla ilgili malların  
fiyatlarındaki artışı hesaba katarak, tatbik  edilmesi lâzımgelen bir deflâtör vardır. Onu 
uyguladığınız  zaman görürsünüz ki, görünüşte yüzde  13,8 artmış görünen yatırım 
hacmi - rakam  olarak - bu sabit fiyatlara indirildiği zaman, bir  yıl öncesine göre 
yüzde 1 eksilme vardır.  Fizikî yatırımlar bakımından meseleyi inceleyip  devalüasyon 
sebebiyle, artmış olan yatırım  malları fiyatlarım düşündüğünüz ve hesaba kattığınız  
zaman, Türkiye’de fizikî yatırım bakımından  elde ettiğiniz sonucun, Türk lirası 
ra-kamlarmdaki mukayeselerle ortaya konamıyacağı  derhal anlaşlıır. Türk lirası 
bakımından yatırımlarda  geçen, yılla mukayese edilemiyecek  derecede büyük 
artışlar olduğu söylenegelmiştir.  Ama tatbikatta Türkiye’de kamu yatırımlarında  
bir duraklama vardır, özel yatırımlar bakımından  müthiş bir duraklama ve şevk 
eksilmesi,  1971 yılında müşahede edilmiştir. Yatırımlarda  kamu ve özel sektör 
bakımından böyle bir duraklama  eğiliminin de, bizzat resmî dokumanlar  olarak 
Plânlama Teşkilâtının yayınladığı dokümanlarda  bulmak mümkündür; Hükümetin  
imzasıyle yayınlanmıştır. 
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Vaktinizi almamak  için arz etmiyorum.  Bir misal arz edeyim: Eski Hükümetin, 
yani  Demirel Hükümetinin zimmet hanesine yazılması  lâzım gelen bir husustur: 
İnşaat sektörü...  Finansman Kanunu, inşaat sektörüne hakikaten  tahmin edilenin, 
zannediyorum ki,  o zamanki Hükümetin istediğinin çok ötesinde  darbe vurmuştur. 
İnşaat sektöründe kaynak  israfı vardı. İnşaat sektöründen bir miktar  ‘kaynağı, dalha 
üretici, daha prodüktif sahalara  kaydırmak lâzımdı. Bunları hep söyledik.  Hükümet 
de bunu ‘düşünmekte ve söylemekte  haksız değidi. Ama, yüzde 8 civarında, hattâ  
yüzde 9 a yakın bir hızla artıiş gösteren inşaat  sektörü, Plânda öngörülen seviyeye 
indirilmek  için tedbir alınır da, Plândaki öngörülen rakamın  1/3 ine kadar indirilirse 
ki - yüzde 2 ye  düşmüştür - bu hakikaten acı bir neticedir.  Bundan, inşaata bağlı 
yüzlerce sanayi kolu zarar  görmüştür. Otemotiv endüstrisine de bir darbe  vurulmuştur.  
Geçen gün - izin verirseniz ismini vermiyeyim,  ama Bütçe Komisyonu zabıtlarında 
bulabilirsiniz,  Sayın Adalet Partisi sözcüsü de bu  ismi bulabilir - o Hükümetin üyesi 
olan sayın  bir arkadaşımız, değerli, ciddî ve müsbet kafalı  bir arkadaşımız, Bütçe 
Komisyonunda komisyon  üyesi, milletvekili sıfatiyle konuşurken,  çak samimî ve 
açık bir itirafta bulundu:  “Arkadaşlar, hata ettik. Bir kanun çıkardık.  Hükümet üyesi 
idim, beraber yaptık, beraber  çıkardık. Ama kanunu çıkardıktan 15 gün sonra,  bâzı 
sanayi kollarına korkunç ve ölçüleri  aşan bir darbe vurduğumuzu ben gördüm” dedi.  
Bu sözü zabıtlarda vardır. İnşaat sahasında  aynı şekilde, böyle ölçüyü aşan bir darbe  
vurulduğunu, o Hükümetin bir üyesi samimiyetle  ifade etti. Bu ifade, Hükümete 
şayan bir  ifadedir. Fazla alışılmış bir ifade tarzı değildir,  ama hürmete şayan bir 
ifadedir…

Arkadaşlar; yeni Hükümetin Programında,  karma ekonomi çok berrak bir 
şekilde ve tamamiyle  yerinde bulduğumuz bir açıklıkla  ortaya konmuştur. Yeni 
Hükümetin Programında  teşvik tedbirleri konusunda, ihracatı ve sınai  yatırımları 
teşvik bakımından açık, berrak  vaitler vardır. Bunların süratle uygulama alanına  
girmesi temennisinden başka, şu anda yeni  Hükümete tevcih edebileceğimiz bir 
temenni  ve bir tenkid de yoktur. Bu hususu biran evvel  getirsinler, yalnız sözde 
kalmasın.  Arkadaşlar; enflâsyon veya hayat pahalılığı  ile ilgili olarak, son günlerde 
Devlet personeli  ve işçi ücretleri bakımından tedbirler düşünüldüğü  veya hiç değilse 
tedbirler düşünüldüğüne  dair rivayetler yayıldığına şahidoluyoruz.  Bugün, Sayın 
Başbakanın, “işçi ücretlerini  dondurmayı düşünmüyoruz” diye bir de açıklaması  
vardır, işçi ücretlerini dondurmak, bâzı  ülkelerin zaman zaman başvurduğu bir 
tedbir  olsa bile; 15 ayda fiyatları yüzde 36 artmış  olan bir ülkede, 3 yıl evvel 
yapılmış olan toplu  sözleşmelerle ücretleri teslbit edilen bir işçiye,  toplu sözleşme 
döneminin yalnız ikinci yarısında  yüade 36 ve belki giderek toplu sözleşme  yapacağı 
tarihe kadar yüzde 40, ibu 15 -16 -18  ayda olsun; fiyatların arttığı gfaz göre göre  
meydanda iken, “senin ücretini birkaç sene evveîki  seviyesinde dondurdum” demek 
imkânına  hiç kimse sahip değildir ve zannediyorum  ki, Hükümet bu bakımdan 
açıklamasını süratle  yapmak suretiyle geniş bir tedirginliğin yayılmasını  önlemiştir.  
Yalnız, Hükümetin fbu konuda yapabileceği bir şey yok mudur? Hükümetin, ücret 
ve fiyat  spiralinin durmadan ve hızla yükselerek dönmemesi,  Türkiye’nin devamlı 
bir enflâsyon tehlikesi  içinde yaşamaması için yapılacak bir  şeyi yok mudur?  Daha 
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evvel üzerinde durulan bir teklif vardı.  Sanıyorum ki, bundan önceki Hükümet de  
bunun üzerinde durmuştu: Hükümet, işçi ve  işveren, üçlüsünü bir araya getiren 
bir kuruluşa ihtiyaç var. Bunu bir organik kuruluş haline getirmek, bununla ilgili 
gerekli mevzuatı  ıslah etmek ve Hükümetin işçinin, işverenin görüşlerini meczedip, 
ekonominin mâruz kalabileceği  tehlikeleri ortaya koyarak; yani Kısa- Orta ve Uzun 
vâdede işçinin menfaatinin, işverenin  menfaatinin ve millî menfaatin hangi  noktada 
birleşebileceğini, hangi tutumların ilk  anda, kârlı görülse bile, en büyük zararı bizzat  
işçiye veya işverene, neticede verebileceğini  ortaya koyarak, bir işbirliği sağlama 
teşebbüsüne  girilmelidir…

Konuşmaya  hayat pahalılığından girdik; hayat  pahalılığı ile birinci derecede 
ilgili olan vergiler  mevzuunda konuşmamı tamamlamak istiyorum.  Yeni bütçe 
çok kabarıktır. Bu bütçeyi eğer  sıhhatli yoldan finanse etmezsek, enflâsyonist  
olacağı aşikârdır. Yani bir fasit daire içinde miyiz? Bir taraftan hayat pahalılığından 
şikâyet  edip, bir yandan vergilere karşı çıkamazısınız  diye Sayın Maliye Bakanı 
söyliyecektir. “Çünkü vergi ile finanse edemezsem, emisyon  yoliyle karşılamaya 
beni zorlıyacaksınız.  Açık finansmana gidersek, fiyatlar alabildiğine  artacak ve 
Türkiye, zaten girmiş göründüğü  dört nala enflâsyon havası içinde çok tehlikeli  bir 
noktaya doğru sürüklenecektir” diyecektir.  O halde ne yapalım.  

Arkadaşlar; elbette ki bütçenin sıhhatli kaynaklardan  finanse edilmesi lâzımdır. 
Fakat,  ben Hükümetten bir ricada bulunmak istiyorum:  Bu bütçe üzerinde çok 
çalışıldığını biliyorum.  Fakat bir gayret daha göstermeleri lâzımdır.  Bu bütçeyi 
acaba biraz küçültemezler  mi, bunun imkânını bulamazlar mı? Vatandaş  üzerindeki 
yükü, Devletin tüketici yükünü biraz  azaltıcı tedbir bulamazlar mı?  …

Vergi yükü hakkındaki Sayın Maliye  Bakanı bu işin içinde bulundu yıllarca, 
Gelirlerde  çalıştı, Maliye Vekâletinin her kademesinde  hizmet gördüler; arkadaşlar 
Türkiye’de  vergiyi ödiyen ücretliler, stopaj yolu ile ödiyenler,  ciddî müteşebbisler 
ciddî firmalar, gerçek  müteşebbisler, hakiki iş adamları vardır.  Onu da ifade ettiler 
komisyonda, “vergi ağırdır  Türkiye’de bu gibiler için” dediler. Türkiye’de  halka 
açık anonim şirket diyoruz, şirketleşsin  diyoruz, büyük şirketler olsun, ciddî 
müteşebbisler  doğsun, bunlar vergi kaçıramazlar.  Sayın Maliye Bakanı ifade ettiler, 
rakam verdiler,  “şu kadar kâr ettiği zaman elinde kâr  olarak, net kâr olarak vergisi 
çıktıktan sonra,  lâşey kabilinden bir miktar kalmaktadır” dediler;  bu ciddî firmaların 
durumu ile ilgili olarak.  Bununla nasıl yeni yatırım yapacak? Halbuki  yatırım da 
yapması lâzım, Buna mukabil,  yeni vergiler çıkardığımız zaman vergiyi tekrar  aynı 
zümre üzerine yüklemek zorunda kalacağımız  da aşikârdır. Bunun ilâcını yıllardan  
beri bu kürsüye getirdik. Vergi idaresini  ıslah etmek. Vergi ödemiyenlerden, vergi 
ödemesi  gerekirken vergi ödemiyenlerden vergi almanın  çaresini bulmak. Vergi 
idaresini ıslah  etmedikçe getireceğiniz her vergi gelir üzerinden,  kazanç üzerinden 
vergi değildir; dürüstlük  üzerinden, namus üzerinden alman bir vergidir  ve Türkiye 
de en namuslu mülkellefleri  veya hukukî statüsü icabı vergisini tam ödemeye  
mecbur olan mükellefleri durmadan daha  ağır yükler altına sokmak suretiyle, fakat  
vergi ödemesi mümkün olan bir kısım insanları  da bir vergi cennetinde yaşatmak 
suretiyle  bütçeyi denkleştirmek mümkün değildir.  Vergi adaleti, vergi adaleti 
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diyoruz, zamları  büyüttükçe vergi adaletsizliğini artırıyoruz.  ödiyenle ödemiyen 
arasındaki vergi adaletsizliği  esasen büyük, çok daha büyük ölçülere  gidiyor. Bu 
konuyu geçenlerde, geçen senelerde  bir defa getirmiştim kürsüye, 1965 lerden  
veya 1964 lerden itibaren kaç defa yıllık programlara  girmiş ve bu yıl zarfında 
gerçekleştirilecektir  denmiştir ve bu tedbir bir türlü gerçekleşememiştir.  Son yıl 
zarfında hiç bir şey  yapılmadı demiyorum; vergi idaresini takviye  etmek için 
alınmış bâzı tedbirler vardır, amabununla ilgili birçok taşanların hazırlıklarının 
da sürüncemede kaldığını, neticelenmediğini,  gerekli tedbirlerin alınmadığını da 
biliyorum.  Bunu yapalım arkadaşlar.  

Hülâsa vergi idaresini ıslah zannediyorum  ki, malî alanda yapılacak ilk ve en 
büyük reformdur.  Vergiler alanında yapılacak hiçlbir şey  yoktur demiyorum, ama 
bu sahada yapılacak en  büyük reform, dürüst vergi ödemeyi sağlayıcı  reformdur. 
Herkesin yükünü hafifletecek olan  da budur. Teşebbüs şevkini kırmıyacak olan da  
budur; üretim şevkini kırmıyacak olan da budur,  çalışana şevkini kırmıyacak olan 
da budur.  Aksi halde Türkiye’de ne kadar tedbir alırsanız  alınız, bir noktaya doğru 
yaklaşıyoruz ki,  yatırım yapmak, geleceğe ait birtakım plânlar  yapmak, prodüktif 
olmaktan çıkıyor, verimli  olmaktan çıkıyor; insanlar için sevimli olmaktan  çıkıyor; 
cazibolmaktan çıkıyor ve idari  alanda yapılması gereken en büyük reform da  
sanıyorum ki, resmî israfla; insan gücü, zaman,  kâğıt, malzeme, makina v.s. israfiyle 
mücadeledir.  

Bu konuda yapılacak olan müzakerelerin,  daha fazla meselelere ışık tutacak 
ümidi  içinde huzurunuzdan ayrılıyorum.  Konuşmamın başından sonuna kadar belli  
bir Hükümeti, belli şahısları, belli bir dönemi suçlamak gibi bir arzunun dışında; 
tamamiyle  yapıcı olarak, görebildiğimiz kadar - biz de  hata edebiliriz - kusurları 
kusur işlemiş olanların  hanesine kaydetmeye; sevapları da sevap  işlemiş olanların 
hanesine kaydetmeye çalışarak,  aka ak, karaya kara diyerek, partimizin  her zamanki 
tutumu içinde meseleleri objektif tarzda tahlile çalıştım. Bu müzakerelerin bu tutum 
içinde ve bu üslûp içinde yürümesinde fayda bekliyorum. Hükümetin  vereceği 
izahatı büyük bir sabırsızlıkla bekliyeceğiz ve bu izahatın Türkiye’de iş hayatımıza,  
iktisadi hayatımıza daha çok huzur, güven getireceği ümidini beslemekteyiz. 
Hükümet  programının getirdiği ferahlığı bu müzakerelerde  ortaya konacak olan 
tekliflerin, tedbirlerin daha da artırılmasını ümidediyoruz…”157

İhsan Ataöv’ün (Antalya) sunduğu enflasyon tehlikesi ithalat ihracat formaliteleri 
ve etkileri ile hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkında 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi ile Turhan Feyzioğlu (Kayseri)ve iki 
arkadaşı tarafından verilen hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, zamlar, dış 
ticaret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri ve 
Hükümetin genel iktisadi tutumu hakkında Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergelerin (8/38, 8/39) müzakereleri 12 Ocak 1972 
Çarşamba günü toplanan 27 nci birleşimde devam etti. 

157  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), 
s. 748-770.
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Önergeler üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Muammer 
Erten (Manisa) grubunun görüşlerini Genel Kurul’a sundu: “1971 yılı, plânlı devrede, 
pahalılığın en yüksek bir şekilde seyrettiği yıl olmuştur. Halkımızın devam eden 
feryatlariyle, haklı talepleriyle bu konunun ortaya çıkması yanında, rakamlara göz 
attığımız zaman, istatistiklere göz attığımız zaman pahalılık mevzuunun nasıl bir gidiş 
içinde olduğunu görmek açıkça mümkün olmaktadır. Elimizdeki en son göstergelere 
göre Ekim 1970, Ekim 1971 dönemi itibariyle toptan eşya fiyatlarındaki artış 21,6; 
Ankara geçinme indeksinde 26,7; İstanbul geçinme indeksinde 25,3 nisbetindedir. 
Bu, çok yüksek bir fiyat artışını ortaya koymaktadır. Bâzı arkadaşlarımız, fiyat 
artışlarının durduğu yolunda iddialarda bulundular. Henüz Aralık rakamları elimize 
geçmiş değildir. Ama, dün tartışılan Ticaret Bakanlığı bütçesi vesilesiyle bâzı 
rakamlar önümüze gelmiş bulunuyor. Bu rakamlara göre Ekim, Kasım fiyat artışları, 
1963 yılı 100 kabul edilmek suretiyle indekslerde toptan eşya fiyatında Ekim 177,1 
den, Kasım sonu itibariyle 182,2 ye yükselmiş bulunmaktadır. Bu, fiyat artışlarının 
durmadığını, devam ettiğini ortaya koymaktadır. Çünkü Eylül - Ekim artışı % 2,7, 
Ekim - Kasım artışı % 2,9 a ulaşmıştır. Yani, Eylül - Ekim artışından, Ekim - Kasım 
artışının daha yüksek bir hız kazanmış olduğunu gösteriyor. Değerli arkadaşlarım, 
Aralık rakamları elimizde olmamakla beraber, Aralıkta da fiyat hızının % 2,5 ten 
aşağı düşmiyeceğini uzmanlar ifade etmektedirler. Böylece, 14 aylık, Ekim 1970 ten 
aldığımız zaman, Aralık 1971 sonu itibariyle % 27 civarında bir fiyat artışı ortaya 
gelmektedir. Bunu, Aralık - Kasım sonu itibariyle aldığımız zaman % 21,2 lik bir 
artış, Aralıktaki 2,5 civarında tahmin edilen bir artışı hesapladığınız zaman % 24,5 
civarında, yıllık toptan eşya indeksinde bir fiyat artışı ortaya çıkmaktadır. Bu, çok 
yüksek bir fiyat artışıdır. Değerli arkadaşlarım, fiyat hareketleri ne zaman başlamıştır, 
ne zaman hızlanmıştır? Fiyat artışlarının önlenmesi çarelerini bulabilmek için, fiyat 
artışlarının ne zaman başladığını tesbit etmek ve bu başlangıca göre fiyat artışlarının 
sebeplerini objektif olarak ortaya koymak ve çarelerini ararken, bu fiyat artışları 
sebeplerini izale edecek çareler üzerinde durabilmek için teşhisi doğru koymak 
lâzımdır. Fiyat artışları konusunda biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tabiatiyle 
bu sorumluluğun dışındayız. Ama, uzun zamandan beri Adalet Partisi iktidarı ile 
Erim Hükümetleri arasında bu, bir tartışma konusudur. Tabiatiyle biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bu tartışmanın dışındayız. Erim Hükümetleri der ki, fiyat artışları 
A. P. iktidarında başlamıştır, biz bunu böyle devraldık. Adalet Partisi iktidarı der 
ki, biz, işleri düzene koymuştuk ama, Erim Hükümeti geldi, bu fiyat hareketlerini 
hızlandırdı. Şimdi, gerçek nedir? Değerli arkadaşlarım, fiyat hareketleri, fiyat 
artışları kendiliğinden ortaya gelmez. 

Pahalılık, işbaşında olan iktidarların malî, ekonomik, sosyal, hattâ siyasal 
politikalarının bir sonucudur. Güdülen malî ve ekonomik politika, eğer bir memlekette 
pahalılık varsa onun getirmiş olduğu, bir sonuçtur. Bunu, bu iddiaları tesbit edebilmek 
için, ne zaman bu fiyat hareketleri başladı?.. Yine rakamlarla buna baktığımız zaman 
karşımıza şöyle bir durum çıkmaktadır: Devalüasyonun yapıldığı tarih olan Ağustos 
1970, Mart 1971, yani devalüasyondan sonra Adalet Partisinin işbaşında kaldığı 
devre, bir de Marttan bu yanaki devreyi ayırarak fiyat hareketlerine baktığımız 



304

zaman, rakam olarak karşımıza şu çıkıyor: Ağustos sonu 1970, Mart 1971aldığınız 
zaman, genel indekste fiyat artışları % 13,7 dir. Eğer, Mart sonunu alır, Nisanı da bu 
hesabın içine katarsanız, artış hızı genel indekste bu dönemde % 14,7 dir. Mart sonu, 
Ekim 1971 sonu itibariyle fiyat artışları genel indekste % 9,9 dur. Şimdi, bu rakamlar 
ortaya koymaktadır ki, fiyat artışları Ağustos 1970 ten bu yana, yani devalüasyondan 
bu yana hız kazanmış ve bu devam etmektedir. O halde fiyat artışları bu İM iktidar, 
iki Hükümet dönemini alırsanız, iki Hükümet dönemini de kapsamaktadır. Değerli 
arkadaşlarım; bunun 1970 ten önce başladığına dair elimizde resmî belgeler vardır. 
Maliye Bakanlığı çıkardığı bir vesikada “1958-1970 devalüasyonları gelişim 
karşılaştırmaları” olarak güzel bir eser meydana koymuştur. Bakınız burada 46 ncı 
sayfasında şöyle bir hüküm vardır: Bunlarla birlikte özellikle 1969 yılı sonuna kadar, 
banka kredilerinin, gelirlerle karşılanamıyan Devlet harcamalarının ve ücretlerde 
izlenen artışın toplam talebi yükseltmesine karşılık; üretken sektörlerin büyüme 
hızlarındaki yavaşlama sonucu, ekonomi genel olarak sinsi bir enflâsyonist baskı 
altına girmiştir. Bu enflâsyonist gelişim, yukarda değinilen nedenler sonucu, 1957 
ve 1958 yılındaki kadar şiddetli olmamakla beraber, daha çok sinsi, kripin ve sürekli 
olarak kendini göstermiştir. Yani, Maliye Bakanlığının bir politik eseri olarak değil, 
tamamen uzmanlarının hazırladığı bir eser sonucu, enflâsyonist baskıların bilhassa 
1969 yılında, yani ikinci Beş Yıllık Plânın ikinci yılı içinde başladığı gerçeğini, 
ortaya koymaktadır. 

Şimdi, bu başlangıç tarihini böylece tesbit ettikten sonra, ifade etmiştim ki; pahalılık 
meselesi, fiyat hareketleri, iktidarların malî, ekonomik ve sosyal politikalarının bir 
sonucudur. Bugün içinde bulunduğumuz devrede uygulamakta olduğu vesikalar 
şunlardır: İkinci Beş Yıllık Plân; 1971 İcra programı ve 1971 bütçesi... Bunlardan 
hepsi de, Adalet Partisi iktidarının ve Adalet Partisi Hükümetlerinin ortaya koyduğu 
ve Erim Hükümetlerinin de uygulamakta olduğu vesikalardır. O halde, malî ve 
ekonomik politikada bir dar boğaza bir tıkanıklığa girmişsek, evvelâ bu, Adalet 
Partisi iktidarlarının, Hükümetlerinin uyguladıkları, hazırladıkları, vesikalariyle 
ortaya koydukları malî ve ekonomik politikanın bir sonucudur. Değerli arkadaşlarım; 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Hükümetleri, Adalet Partisi iktidarını her zaman 
uyarmayı bir görev bilmişizdir. 1967 yılında ikinci Beş Yıllık Plân hazırlanırken, 
Plân ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerde şu gerçeği ortaya koymuşuz. Uzun 
konuşmalar var ama bâzı kısa pasajlar alacağım: “Bu yukardan beri izaha çalıştığımız, 
toplumumuzun sosyal ekonomik yapısı, kalkınmamıza her yönden olumsuz etkiler 
yapmaktadır. Bu yapı esaslı surette değişmedikçe, üretim dalgalanmaları, dış 
ticarette devamlı tıkanıklıklar, sınai İstihsalde geniş satış imkânları ve bu suretle 
ekonominin büyümesine bu sosyal yapı daima menfi yolda etki yapacaktır. O 
halde, bu yapının süratle değiştirilmesi ve Anayasanın gereklerine uygun bir düzen 
haline getirilmesi icabeder. Halbuki, ikinci Beş Yıllık Plân bunlardan yoksundur. 
Bilâkis, getirdiği sistem ve ekonomik felsefe ile gelir dağılımındaki adaletsizliği 
daha da derinleştirecek ve farklılaştıracaktır. Bunun sonucu, zengin daha zengin, 
fakir daha fakir olma durumuna gelecektir. Bu neticenin böyle olması için enflâsyon 
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mutlakaşart olmayıp, bu plânın getirdiği felsefe bu sonucu doğuracaktır. İşte asıl o 
zaman, Türkiye’nin geleceğinde yeni sosyal, ekonomik ve siyasal problemler ortaya 
çıkacaktır.”

Değerli arkadaşlarım; “Siyasal problem” ortaya çıkmıştır. 12 Martta mesele, 
siyasal problem olarak önümüze gelmiştir. “Ekonomik problem”, 1971 de her şekli 
ile rakamların ortaya koyduğu gerçeklerle Türk ekonomisi en dar boğaza girmiş 
durumdadır. “Sosyal problemler” 1971 yılında değil, 1968 den itibaren başlamış, 
1971 yılına doğru yoğunlaşmış ve sosyal ve siyasal problemler bizi nihayet 12 Marta 
getirmiştir. O halde, takibedilen ekonomik politikanın, Adalet Partisinin ortaya 
koyduğu ikinci Beş Yıllık Plânın, ekonomik ve malî bakımdan bizi bugün Türk 
Milletinin içine düştüğü buhranın başlıca nedeni, uygulanan bu ekonomik ve malî, 
sosyal ve siyasal politikadır. Tabiatiyle bu ekonomik politikanın uygulanmasında, 
bilhassa “Konjonktürel sebeplerde” izah edeceğim; bu vesikaları Adalet Partisinden 
sonra uygulıyan Hükümetin de elbetteki bâzı payı ye rolleri olması gerekir…

Şimdi, konjonktürel sebeplere geldiğimiz zaman, bunları kısa kısa şöylece arz 
edebiliriz… 1971 bütçesi, enflâsyonun, hayat pahalılığının başlıca nedenlerinden 
birisidir. Çünkü, elimizdeki resmî belgeleregöre, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
hazırladığı rakamlara göre, karşımıza şöyle bir durum çıkmaktadır: Geçen yıl bütçesi 
38 400 000 000 lira olarak bağlanmıştı. Biz o zaman, bütçenin hayat pahalılığına 
sebebolacağını, Bütçe Komisyonunda ve Geneıl Kurulda Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, gerçeklerle ortaya koymuştuk. Çünkü bu bütçe, hiçbir zaman denk bir bütçe 
değildi. Nitekim, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı, 1971 tahmini şöyle 
karşımıza çıkmaktadır. Harcamalar - 1971 malî yılı sonu tahmini olarak - 46 914 
000 000 lira. Tabiî bir tahmindir, geçicidir, değişebilir. Halbuki bu harcamalar, 
bütçede ne hesaplanmıştır? 38 küsur milyar lira olarak hesaplanmıştır. Fakat 46 
milyar914 milyona çıktı. Maliye Bakanı buradan bir hafta kadar evvel, 780 milyon 
liralık bir ek ödenek talebi ile Bütçe Komisyonunun huzuruna geldi. Zannediyorum 
ki, 780 milyon liralık ek ödenek de bu hesabın dışında olduğu söylenmektedir. 
Bilmiyorum, kendileri izah ederler. Tabiatiyle dışında olursa, bu 1 milyara yakın bir 
meblâğı daha ortaya koymaktadır. Buna mukabil, gelirler yekûnu tahmini 39 milyar 
264 milyon liradır. - Plânlamanın yaptığı tahmindir - Bu tahminin Sayın Maliye 
Bakanı, 15 Aralıkta bütçeyi açış konuşmasında, 39 milyar lira civarında olduğunu, 
ifade buyurdular. 15 gün sonra bir vesile ile ek ödenekler mevzuu ile kendilerinin 
Bütçe Komisyonunda beyanatta bulunmalarını istemiştik. O zaman geldiler: Bu, 
43 milyara ulaşabilir dediler. Biz bunu biraz garipsedik. 15 gün içinde 4 milyarlık 
bir tahmin değişmesi, hakikaten garip bir durumdur. öyle ifade buyurdular: 41 
olabilir, 42 veya 43 olabilir dediler. Ama, Plânlama net hesaplar olarak yapmaktadır 
ve açığı - ki, bunu kendileri “ödenek açığı tahsisat açığı” olarak ortaya koydular. 
- Ama Plânlamanın ortaya koyduğu net açık 7 650 000 000 lira; 800 milyon iç 
istikrazla bu karşılanacak; net açık olarak ortaya koyduğu 6 850 000 000 uradır. 
Sayın Bakan bunu “Net bütçe açığı değildir. Bu net bütçe açığının ne olacağı sene 
sonunda anlaşılacaktır” demektedirler. Ama, Plânlamanın ortaya koyduğu rakamlar, 
net açık olarak ifade edilmektedir. Şimdi bu 1971 yılı Bütçesinin büyük bir açık 
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vereceğini göstermektedir. Tabiatiyle bu, pahalılığın başlıca nedenlerinden birisidir. 
Biz, geçen sene bütçe müzakereleri yapılırken Adalet Partisi Hükümetini uyarmışız. 
Bakın Bütçe Komisyonunda ne söylemişiz… Binaenaleyh o halde pahalılığın 
başlıca nedeni, 1971 Bütçe Kanunudur. 1971 Bütçe Kanunu da Adalet Partisi iktidarı 
tarafından hazırlamımıştır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir pahalılık nedeni, Ağustos 1970 de yapılan 
devalüasyondur. Bu ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın, devalüasyon hayat 
pahalılığının başlangıç noktası olmuştur. Baızan değerli arkadaşlarımızın sorusuna 
eski Maliye Bakam şöyle cevap veriyor: “Canım, bunu tariklikten devalüasyon 
pahalılığa sebebolmuştur, diyorsunuz ama devalüasyon lazım mı idi, değil mi idi; 
evvelâ bunu cevaplandırınız?” Değerli arlkadaşlarım, devalüasyon hiçbir zaman bir 
memlekete önceden lâzım bir ekonomik usul değildir. Anormal ekonomik şartların, 
yanlış politikaların uygulanması sonucu gelinmiş olan bir noktadır…

Değerli arkadaşlarım, devalüasyon nedeni ile elbetteki bir pahalılık olacaktır. 
Çünkü, bütün itlhal mallarının; sanayiinin hammaddesi, yarı mamul maddesi, 
yatırım maddeleri; bunların hepsinin fiyatları artacaktır. Bu fiyat artışları maliyetleri 
etkiliyeceği için bu fiyat artışlarının önüne geçmek mümkün değildir. Ayrııca, bir 
talihsizlik de devalüasyon yapılırken fiyatlar tutulma durumundadır. Fiyat artırıcı, 
talebi kamçılayıcı, fiyat artışına sebebolacak, para arzına sebebolacak bütün 
hâdiselerin devalüasyonla birlikte olmaması gerekir…Fakat Personel Kanunun, 
zamanında uygulanmaması, iyi düşünülmemesi, iyi tedbirler getirilmemesi ve bugün 
karşılaştığımız pahalılığın bir nedeni olarak, (aslında olmaması lâzım) tedbirsiz bir 
politika sonucu karşımıza çıkıyor... 

Değerli arkadaşlarımı, fiyat hareketleri 1971’de başka bir gerçeği ortaya 
koymuştur. Bu, Adalet Partisi ile bizim aramızda uzun zamanıdır devam eden bir 
tartışmanın rakamlarla bir “ortaya çıkma” olayıdır. Bir gerçek böylece tescil edime 
imkânını bulmuştur. Adalet Partisi ile bizim aramızdaki tartışma şu idi: Bizim 
görüşümüz: “Plânlı dönemlerde kalkınma yapılacak, ekonomi genişliyecek; ama 
ekonomi genişlerken gelir dağılımımda adalet sağlanacak, dengeli bir kalkınma 
olacak ve bir taraftan kalkınma yapılırken öbür taraftan ekonomik reform tedbirlerle 
gelir dağıtımında adalet sağlanacak.” Adalet Partisinin görüşü: “Adil gelir dağılımını 
falan bir tarafa bırakalım. Bir kere kalkınma sağlansın, gelir dağılımındaki adalaet 
sonra sağlanır” şeklinde idi. Bu görüşü Sayın Demirel birçok konuşmalarında 
açıklamıştır; bizim görüşümüzden farklıdır. Bu, birçok memlekette benimsenecek 
bir görüş değil, bizde de değil...  1971 de ortaya çıkan fiyat hareketleriyle ilgili 
olarak karsımıza şu çıkıyor: 1966 da neşredilen ve 1963 te Türkiye’de gelir dağılımı 
durumunu gösteren, Devlet Plânlama Teşkilâtının ortaya koyduğu oldukça önemli 
bir eserin bir noktasında şu husus ortaya konuyor: Tarım sektörü, gelir dağılımının 
temel faktörü olan toprağın, belli ellerde konsantrasyonu son 10 yılda, yani 1952 - 
1963 yıllarında bir miktar artmış veya hiç olmazsa bir azalma gösterememiştir. Diğer 
taraftan tarım dışı sektörün ekonomideki ağırlığı devamlı bir artış göstermektedir. 
Bu gözlemlere dayanarak de düstribütif uygulamalara gidilmediği takdirde, yani 
adaletli bir düzen sağlamak için gerekli reformlar yapılmadığı takdirde, gelecek 
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10 yıllık devrede Türkiye’de gelir dağılımının şimdikinden daha gayriâdil bir 
şekil alacağı sonucuna varabiliriz. Bu, Devlet Plânlama Teşkilâtımızın 1966 da 
ortaya koymuş olduğu bir gerçektir. Acaba şimdi durum ne oldu? 1963 durumunu 
gösteren, 3 sene çalışılarak meydana getirilmiş olan bir eser var. Devlet Plânlama 
Teşkilâtımızın bu yıllarda, 1968 - 1969 yıllarını gösteren böyle bir eseri bir kere 
daha ortaya koymasını temenni etmiştim, fakat Devlet Plânlama Teşkilâtımız bu 
çalışmaların içinde olmakla beraber, ortaya yeni bir eser koyamadı; ama 3 bilim 
adamımız, Tuncer Bulutay ve arkadaşları “Türkiye’de 1968 Gelir Dağılımı” diye bir 
eser ortaya koymuş bulunuyorlar. Tabiatiyle bu eserlerin; gerek bu ve gerekse Devlet 
Plânlama Teşkilâtımızın eserinin kıt imkânlar içinde Türkiye’nin bütün gerçeklerini 
tam yansıtması mümkün değildir. Ben tahmin ediyorum ki, Türkiye’deki gerçekler, 
bu eserlerin dilindekinden de daha kötüdür; ama bunlar, elimizdeki itibar edeceğimiz 
vesikalar durumundadır.Bu eser 1963 ile 1968 deki gelir dağılımını mukayese 
ediyor. Bunu, 1971 deki pahalılık nedenlerinin bir sebebi olarak bu gerçekleri ortaya 
koyduğu için izah ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tablolarda, Türkiye’de gelir tabakalarının, (Halkın 1/5 
i) % 20’- sinin gelirleri ele alınmış. Şimdi en alt, en düşük gelirli tabaka, yani halkın 
% 20 si Türkiye’de 1963 yılında toplam gelirlerin, millî gelirin % 4,5 unu alırken, 
bu nisbet 1968 yıjında % 3 e düşmüş, yani alt gelir seviyesinin millî gelirden aldığı 
pay % 4,5 tan % 3 e düşmüş, böylece daha çok fakirleşmişler. Bundan sonraki alt 
gelir tabakası, 2 nci grup % 8,5 tan % 7 ye düşmüş, ondan sonraki % 11,5 tan % 10 
a düşmüş. Yani toplam olarak halkımızın alt gelir tabakası olan % 60 mm, toplam 
gelirden paylan 1963 te % 24,5 iken, 1968 de % 20 ye düşmüş. Buna mukabil % 20 
yi teşkil eden en üst gelir tabakasının 1963 te toplam gelirlerden aldığı pay % 57 
iken 1968 de % 60 a yükselmiş. Daha aşağıdaki gelir tabakasında yine yükselme 
var: % 18,5 iken % 20 ye yükselmiş. Yani en üst gelir tabakası olan % 40 m payı, 
toplam olarak % 74,5 iken bunların 1968 de paylan % 80 e yükselmiş. Bu şu demek: 
1963 ten 1968 e kadarki devrede Devlet Plânlama Teşkilâtının dediği gerekli 
tedbirler alınmadığı için gelir dağılımındaki adalet, alt gelirler aleyhine, üst gelirler 
lehine genişlemiş, derinleşmiş, adaletsizleşmiş. Bunu niçin izah ediyorum? Değerli 
arkadaşlanm, bu rakamlar şunu gösteriyor: Sayın Demirel bir daha “Ben mi bu 
bozuk düzeni getirdim?” diyemez. Çünkü bu rakamlar gösteriyor ki, bozuk düzen, 
gerekli reformist tedbirler alınamadığı için daha da bozulmuş. Artık bu soruyu kimse 
soramaz. 

Bu neden böyle olmuş, bunun 1971 deki sonucu nedir? 1971 deki sonucu şu: 
Birinci Beş Yıllık, İkinci Beş Yıllık Plânlarda dayanıklı tüketim mallarının istihsalini 
artırmak için tedbirler alınmış. Doğru bu, fakat bu artmış artmış, gelir dağılımındaki 
adaletsizlik başladığı, derinleştiği ve bu mallar da az - çok orta ve üst gelirlilere 
hitabettiği için - oldukça pahalı mallar - artık talep kalmamış. Çünkü üst gelir 
seviyeleri bu mallan almışlar. Alt gelirlerde adalet sağlanamadığı için onların bütün 
aldıkları imkanlar tüketime gitmiş; doyma olmadığı için bütün kazancını tüketime 
sarf ediyor. Tabiî tüketim malları kâfi miktarda olmadığı için de hayat pahalılığı 
bir yönü ile yükseliyor, öbür tarafından çarpık bir ekonomi, bir tarafta ekonomiyi 
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hızlandırmak için lüzumlu olan dayanıklı tüketim mallan dediğimiz sınai alanda bir 
duraklama baş gösteriyor. Çünkü gelir dağılımındaki adaletsizlik sebebiyle talep 
azalıyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada toprak dağılımı ile ve diğer konularla ilgili birçok 
rakamlar var. Şurada nasıl bir adaletsizliğin derinliğine gidilmiş, neden dayanaklı 
tüketim mallarında gerekli talep doğmamış, size buradaki çok güzel rakamlardan bir 
tekini arz edeyim. Değerli arkadaşlarım, 1968 yılında nüfusumuzun % 29 u, (Aşağı 
yukarı % 30 u) toplam gelirlerin % 5 ini alırken, nüfusun sadece % 1 i, toplam 
gelirlerin % 5 ini almaktadır. Nüfusun % 1% 5 ini alıyor, nüfusun % 30 u % 5 ini alıyor. 
Nüfusun % 49 u toplam gelirlerin % 13 ünü alırken, nüfusun % 5 toplam gelirlerin 
% 15 ini alıyor. Burada çok daha adaletsiz rakamlar var. Bunlar, tabiatiyle dengeli 
bir kalkınma olmadığı ve gelir dağılımında adaleti sağlıyacak tedbirler alınmadığı 
için sonuçta, alt gelir tabakalarının fakirliğine yol açıyor. Talepler de doğmadığı için, 
üretim mallarında, dayanaklı tüketim mallarında bir taraftan duraklama olurken, asıl 
bu tabakanın ihtiyacı olan gıda maddelerinde fiyat yüksekliğine sebeboltıyor. Bu 
rakamlar ortaya koyuyor ki; Cumhuriyet Halk Partisinin uzun yıllardan beri iddia 
ettiği, Adalet Partisi ile tartıştığı; fakat rakamlarla saptamamız ileriki yıllar itibariyle 
mümkün olmıyan bâzı olaylan, 1971 de meydana çıkan hâdiseler doğrulamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayların sonucu olarak 1971 de ekonomimiz bir 
dar boğaza, bir büyük sıkıntı içine, “Buhran” diyebileceğimin bir noktaya girmiş 
bulunmaktadır. Tabiatiyle şimdiye kadar sıraladıklarım; İkinci Beş Yıllık Plânı 
hazırlıyan, 1971 icra Programını hazırlıyan, 1971 Bütçesini hazırhyan Adalet 
Partisinin payına düşen, esaslı fiyat hareketlerinde ekonominin bir yere toslamasına, 
buhrana girmesine sebebolan vesikalardır. Tabiî asıl bu olaylan meydana getiren 
taban, kök buradan gelmektedir.Bunda yeni Hükümetin rolü nedir? Değerli 
arkadaşlarım, elbettefcij yeni Hükümet şimdiye kadar saydığım böyle bir mirası 
devralmıştır, ama bu bilinmiyen bir miras değildi. Binaenaleyh, fiyat hareketleri 
yürüyordu, fiyat hareketleri devam ederken buna, yeni Hükümet gelir gelmez yeni 
bir ekonomik felsefeyle elkoyma durumunda idi... 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenlerle, yeni hükümet is başına gelir gelmez 
ekonomik bakımdan hatalı olan politikayı değiştirerek kısa vadeli (uzun vâdede 
ellbetteki tedlbirler alınır, kısa vâdede) tedlbirler alması gerekirdi. Meselâ; sanayi 
üretim hızı tamamen yavaşlamış, bâzı tüketim mallarından ihtiyaç var, spekülâsyon 
başlamış, yatırımlar durmuş. Bunun karşısında İkinci Beş Yıllık Plânın da bir 
çok hataları ‘ortada iken, 1971 yılında programda süratli bir revizyon yapılarak 
tüketime geçebilecek sanayileri hızlandırmak gerekirdi. Bu ne miktarda mümkün 
olabilir, tabiatiyle bunların detayıma girdiğimiz zaman izah etmek mümkündür, bu 
yapılmamıştır. Bildiğim kadariyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı bu gibi hazırlıkların 
içine girmiştir, ama bu uygulanamamıştır. Diğer taraftan, demin arz ettiğim döviz 
rezervleri hususunda Türkiye’nin eline büyük bir imkân geçmiştir. Tüketim 
mallarında süratle üretime geçmek için uzun yıllara bölünmüş, ama bir gayretle 
üretime geçmesi mümkün olan yatırımlarda (bu birikmiş iolan döviz rezervlerinin 
kullanılması gerekirdi. Spekülasyon mu var, spekülatif hareketler mi başlamış; 
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döviz rezerviniz var, derhal o maddeden gerekli ithalâtı yapabilirsiniz veyahutta 
içerde bunun üretilmesi mümkün hammadde noksanlığı sebebiyle geniş kapasitede 
fabrikalar çalışamıyor, ithalât yapılamadığı için bu hammadde, yarı mamul 
maddelerin fabrikaları tam kapasite ile çalışamıyor, bu mallarda yokluk hissedilmiş, 
ise derhal bunlar da ithalâta geçerek bu fabrikaları tam kapasite ile çalışma imkânına 
kavuşturmak mümkün olabilirdi... 

Değerli arkadaşlarım, tabiatiyle temkid edilecek tarafların yanında bâzı iyi 
hususları da belirtmeyi lüzumlu sayarım. Bâzı arkadaşlarımız, bilhassa takrir 
veren Sayın Ataöv, konuşmalalarında biraz da şahsiyata indirdiler, ben o plânda 
konuşmıyacağım. Bilhassa ihracat ve ithalât üzerinde durarak, “Efendim,, ihracat işte 
hızlanacaktı, daha çok olacaktı, ama öyle tedbirler getirilmiştir ki, ihracat durmuştur, 
azalmıştır” gibi iddialarda bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir önemli noktadayız, ben başka bir durumu ortaya 
koyacağım. Alınan tedbirlerin faydalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanlığında alınmış olan, çok tenkid edilen, yaygara koparılan bir çok 
tedbirlerin haklı olduğu bugünkü rakamlarla ortaya çıkmaktadır. Şimdi şu iddia 
edilebilir; eğer bu tedbirler alınmasaydı döviz rezervlerimizin bu kadar artması 
mümkün olmıyacaktı iddiasını yapmak mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, bu alınan tedbirlerle 1971 programı ihracatımızı 640 milyon 
dolar olarak programlamıştır. iŞimdi bâzı Adalet Partili arkadaşlarımızın çıkıp, 
“Efendim, ihracat yükselmeliydi, daha çok olmalıydı. Birinci Erim Hükümeti öyle 
tedbirler almıştır ki, ihracat durmuştur, 1971 in ibaşında çok hızlı giden ihracatımız 
1971 Martından sonra düşmeye başlamıştır” dediler. Bir kere 640 milyon dolar 
olarak programlanmıştır. Bunu programlıyan bir iktidar veya parti “ihracat bundaını 
fazla olmalıydı” iddiasında bulunamaz bir; fakat dün Ticaret Bakanlığı Bütçesinde 
aldığımız rakamlar gösteriyor ki, bizim ihracatımız bunun üstüne çıkmıştır ve Aralık 
ayında yapılan fiilî ihracat sonucu Program  640 milyon dolar iken 608 milyon 
dolara yükseldiği bir sevindirici olay olarak Sayın Ticaret Bakamı tarafından ifade 
buyurulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bunun sebebi nedir? Doğruyu doğru olarak ortaya koymak 
lâzım. Bunun sebebi tamamen Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığınca ve Birinci 
Erim Hükümeti tarafından alınmış olan kararların bir sonucudur, yalınız pamukta 
alman bir kararın sonucu değildir. Benim kanaatımca; diğer bütün fiyat kontroluna 
kadar giden, tedbirlerin tümüyle bir sonucudur... İthalâtta, ihracatta yapılan birçok 
olaylar fiyatları düşük göstermek, ihracatta fiyatı yüksek göstermek gibi birçok 
dalaverelerin önüne geçilmesi ve işçi dövizlerinin de başka kanallarla girmesinin 
önlenmesi sonucu, işçi dövizlerinde ve diğer kalemlerdeki artış. bu tedbirlerin 
bir sonucudur. O halde, bu tedbirleri iyice değerlendirmeden, verdikleri sonuçları 
ortaya kesinlikle koymadan Ticaret Bakanlığına ve İkinci Erim Hükümetine benim, 
(bumdan evvel konuşan arkadaşlarımın aksine) yapacağım tavsiye, rica şudur: 
Bu tedbirleri iyice değerlendirmeden, faydalı sonuç vermiş olan bu tedbirlerden 
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birdenbire dönülmemledir. Tetkik edilmeli; faydalı sonuçları, zararlı sonuçları bir 
uzun devrede etüd edilmeli, ondan sonra bunların zararlı yönleri varsa onlardan 
vazgeçilmeli, faydalı yönleri varsa onlan uygulamakta ısrar etmelidir... 

Üçüncü Beş Yıllık Plânı hazırlıyacak olanlar bu geçirdiğimiz olaylardan önemli 
ders almalıdırlar ve Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlanırken yeni bir görüşle Türkiye’nin 
gerçeklerine uygun ekonomik, sosyal ve bir malî politikayı ortaya koymalıdır. Yoksa 
bozuk bir ekonomik plânda, istediğiniz tedbiri alınız, fiyat hareketlerini ve saireyi, 
uzun bir devrede düzeltmeniz mümkün değildir. Yine bir noktada gelip takılmanız 
durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Rakamlariyle ortaya koydum, gelir dağılımındaki 
adaletsizliği düzeltecek, giderecek; alt gelir tabakalarını kalkınmaya muvazi olarak 
daha adaletli bir gelir seviyesine ulaştıracak reformların gerçekleştirilmesi lâzımdır. 
Bunları ekonominin dengesi ve hayat pahalılığının önlenmesi bakımından uzun 
vadeli tedbir olarak alıyorum. Çünkü bunu yaptığınız zaman, sağlam talep gücü 
yaratacaksınız, sanayi ürünlerinize sağlam pazar yaratacaksınız ve böylece sanayi 
hızının gelişmesi, sanayi reformu dediğimiz reformun gerçekleşmesi, devrimin 
gerçekleşmesi ancak böyle bir plânla mümkün olabilir. Üretim, tüketim, pazarlama 
sistemini düzenliyecek mevzuatın süratle getirilmesi lâzımdır. Spekülatif hareketlere 
imkân vermiyecek ve üretken alanlara kredileri yöneltecek bir bankacılık ve kredi 
düzeni süratle gerçekleştirilmelidir. 

Kısa vadeli tedbirlere gelince; değerli arkadaşlarım, bunların birinci faktörü, 
bütçenin denk olmasıdır. Eğer 1972 bütçesini iyi bir şekilde çıkarmak mümkün 
olmazsa, bu bütçenin bizatihi kendisi hayat pahalılığına sebebolacaktır. Bugün bir 
alarm noktasına geldik, Hükümet, Parlâmento, Devlet olarak.. Hiçbir devrede bu 
kadar hayat pahalılığı artışı olmamıştır. 1972 döneminde eğer bu hayat pahalılığı 
devam ederse, 1967 de söylediğimiz nasıl doğru çıkmışsa, önümüzdeki yılda daha 
büyük ekonomik, sosyal ve tabiî bunun sonucu olarak siyasal buhranlar, sırf bu 
ekonomik ve malî sebeplerle karşımıza gelebilir. O halde, bütçenin denk olması 
gerekir. Bütçenin denk olması, önümüze gelen bütçe itibariyle mümkün mü? Değerli 
arkadaşlarım, üzerinde fazla durmıyacağım, önümüze bir bütçe gelmiştir, yukarıda 
tartışmasını yapıyoruz. Fakat, denk diye önümüze gelen bütçede 15 milyar civarında 
bir vergi artışı beklemektedir. Fazla detaylarına girmiyeceğim. Bunun 8 435 000 
000 u konjonktürel artışlarla sağlanacaktır, geri kalan kısmı da 775 000 000 u yeni 
getirilecek vergi kanunları veya kararname ile alınacak bâzı tedbirlerle sağlanacaktır. 
Bu, 1971 yılına nazaran vergi gelirlerinde % 46,3 (Plânlamanın rakamı) lük bir 
artışı ortaya koymaktadır. Bunun % 25 civarında olanı, konjonktürel artış olarak 
hesaplanmaktadır... 

Cari millî gelirimizi hesabederseniz 1971 de 173 milyar liradır. Sabit fiyatlarla 
111 milyar liradır. Cari fiyatlarla aldığınız zaman millî gelirden bu zümrenin payı 100 
milyarı aşmaktadır. Hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunamam, tabi rakamlarla bunu 
söylediğimiz zaman yanlış bir şey olur. Bu yüz milyarın hepsi Gelir Vergisine tabidir 
diye bir iddiada bulunursam, bu yanlış şekilde kullanılır. Ama aşağı - yukarı vasıtalı 
vergiler çıktıktan sonra geri kalanın Gelir Vergisi matrahı olarak ortaya çıkması 
lâzımdır. Zaten Maliye uzmanları, plânlama uzmanları, Türkiye’de Gelir Vergisinin 
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ancak yüzde 27 veya 30 civarında gelirleri yakalıyabildiğini iddia etmektedir. Bu 
durumla gelir dağılımı raporları ile birlikte bütçe gerekçelerindeki matrahları ve 
Gelir vergilerini karşılaştırdığınız zaman uzmanların bu iddialarınin doğru olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bunları kesin olarak söylemek mümkün değil tabiatayle, ama 
Türkiye’de şimdi Hükümetin önümüze getirip de, Malî Denıge Vergisiydi, yan 
kademelerin önlenmesiydi, kur farklarıydı... ve saire, alt gelir tabakalarına hitabeden 
vergiler yerine, bu kaynağa eğilmesi lâzımdır... 

Nisbetler, başka memleketlerdeki nisbetler seviyesindedir.  Ama büyük bir 
gelir, vergi ziyaı olduğu da bir gerçektir. Bunu önleyici tedbirlere niçin gitmeyiz? 
Diyeceklerdir ki, “bugün alınacak bir tedbir değildir.” Ama bugünden bu tedbir 
getirilirse, adalet ölçüleri bizi tatmin ederse hiç değilse diğer sahalarda bir nisbet 
dâhilinde, çok incitmiyecek, az gelir tabakalarını yıpratmıyacak bir musibete de o 
zaman onların gönlü razı olabilir. Bunlar yapılmaz şeyler değil, yeni icadedilecek 
şeyler de değil. Batıda bunlar yapılmış, bu rakamlar karşısında bunları gerçekleştirmek 
lâzımdır. Bunların tedbirleri nelerdir? Bunların tedbirleri, ilimde vardır. Ama bunların 
tedbirlerini alamıyoruz. Hükümet, asıl bu tedbirlere eğilmelidir. Sınai yatırımlara, 
kısa devrede pahalılığı önlemek için hız verilmesi gerekir. 1972 icra programında 
güzel tedbirler getirilmiş, tasvib edeceğimiz tedbirlerdir. Ama 21 milyar 289 milyon 
liralık kamu yatırımı getirilmiş, fakat bunların finanse edilip edilemiyeceği ortada 
kalan bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınai yatırımlara hız verilip, pahalılığa 
sebebolan arzı denigelenmiyen sahalarda sınai üretim sağlanamadığı takdirde hayat 
pahalılığı bu sebeple de artma yolunda gidecektir. 

Döviz rezervleri; Sayın Ticaret Bakanı dün bir beyanda bulundular, “bunlar 
programa bağlıdır, progam dışı sarf edilemez.” Doğrudur, programa bağlıdır, ne 
kadar ithalât yapacağımız bellidir. Ama bu rezervleri, tüketim malları, yarı mamul, 
hammaddelerin ithali gibi alanlara 150 milyon dolarlık bir ek getirdiler, programdan 
sonra. Ama ben bunu kâfi gormüyorum. Programda bâzı değişiklikler yaparak 
süratle kısa vâdede netice alınabilecek üretken alanlarda bu döviz rezervlerinin 
kullanılması lâzımdır. İhtiyaç hissedilen tüketim mallarının ithali lâzımdır. Ancak 
bu yolla spekülatif hareketleri önlemek ve ihtiyaç hissedilen tüketim mallarında 
arz - talep dengesini sağlamak bakımından bu lüzumlu bir olay olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ticari krediler kısılarak spekülatif alanlara gidecek kredileri önlemek 
lâzımdır. Bunlar, yatırım alanlarına çektirilmelidir. Ve Hükümet bir psikolojik ortam 
yaratmak durumundadır.Ekstremlere gidilen fiyat artışlarını temel malları yeniden 
gözden geçirerek bâzı tedbirler almak durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, 1971 in ortaya koyduğu gerçekler, rakamlar, 
ekonomik durum, malî durum 1972 bütçesinin ortaya koyduğu durum; Türkiye’nin 
1972 yılında malî ve ekonomik bakımdan en dar bir yıla girdiği yıl olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bunu önlemenin tedbirleri alınmalıdır. Sözlerimin başında izah 
ettiğim gibi bunun birinci derecede sorumlusu Adalet Partisi iktidarıdır; ekonomik 
poliıtikasiyle, sosyal politikasiyle, malî politikasiyle, getirdiği 5 yıllık plânlar, icra 
programları ve bütçeleriyle; aynı zamanda takilbettiği sosyal ve siyasal politikasiyle. 
Bunun arkasından da hiçbir partinin sorumluluğuna katılmadığı, kendisini sorumlu 



312

gören Erim Hükümetleri Hükümetin başına geçtiğinden beri alınan yanlış tedbirler, 
hatalar. Bunların ikisi bizi bugünkü duruma getirmiştir. Bize gelip de, “efendim 
bu duruma geldik, hadi, yükü birlikte yüklenelim” fikrine katılamıyoruz. Evvelâ 
sorumlular yükü yüklenmelidir. Oradan sonra biz uzun yıllar boyu en dar geçitlerde 
bize düşen görevleri f azîasiyle yapmışızdır. Evvelâ birinci derecede sorumlular bu 
sorumluluklarını idrak etmelidirler. Ondan sonra Halk Partisi daima kendine düşen 
görevi yerine getirmiştir, Devletimizin ve milletimizin selâmeti uğruna Cumhuriyet 
Halk Partisi kendisine düşen görevi yime de yerine getirecektir, ama adaletsiz bir 
sahada değil, adaletli bir alanda.” 158

Demokratik Parti grubu adına söz alan Mustafa Vedat Önsal (Sakarya) görüşlerini 
şöyle ifade etti: ...Memleketimiz, önergelerde de ifadesini bulduğu veçhile, iktisaden 
zor şartların içerisindedir. Fiyatlar seviyesinin ve hayat pahalılığının tehlikeli bir 
şekilde artmakta olduğunda en mütevazi vatandaştan en yetkili kişiye kadar 
herkes ittifak etmiştir. Bu durumda, çare bulmak mevkiinde olanlar da şikâyetçi 
hale gelmiştir. Yatırımlar büyük ölçüde yavaşlamıştır. Ekonomimizi sürükleyici 
sektör öngörülen sanayi sektöründe birçok kalemlerde üretim azalmıştır. Diğer 
kalemlerde ise önemli üretim artıştları görülmemektedir. İnşaat sektörü tam bir 
gerilemenin içindedir. Devalüasyonu mütaakıp artması beklenilen ihracat gelirleri, 
yanlış ekonomik tedbirlerle neticesi istenilen ve beklenilen seviyede gelişememiştir. 
Devalüasyondan sonra yeni ve mâkûl bir seviyede teşekkülü lüzumlu fiyatlar umumi 
seviyesi, gerekli tedbirlerin zamanında ve realist ölçüler içinde alınamaması neticesi 
yükselmeye devam etmiştir. Fiyatların umumi seviyesindeki bu tehlikeli yükselmeler 
önlenemediği takdirde, Türkiye’nin yeni devalüasyonlarla karşı karşıya kalması 
kaçınılmaz bir netice olacaktır. Her Hükümetin gerçekleştirmeyi va’adettiği sosyal 
adalet, her geçen gün biraz daha bozulmaktadır. Ekonomimiz, büyük bir durgunlıik 
içine düşürülmüştür. Emisyon hacmi, sıon aylarda görülmemiş bir şekilde artmıştır. 
Yatırımların azalması ve ekonomimizdeki durgunluk neticesi işsizlik, tehlikeli 
ufuklara süratte yol almaktadır. Ülkemiz için büyük bir nimet olan ve tüm ihraç 
gelirlerimize yakın bdr döviz kaynağı haline gelmiş bulunan yurt dışında çalışan 
işçilerimizin yurda getirdikleri dövizler, beceriksiz ellerde bir şikâyet konusu haline 
getirilmiştir. Allanın bir lûtfu olarak bu yıl idrak edilmiş bereketli mahsul de resmî 
ağızlarda fiyat yükselmelerinin bir diğer müsebbibi olarak ifadesini bulmakta, 
mahsulün bolluğuna âdeta hayıflanılmaktadır... 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Erim’in 2 nci Hükümeti, 1 ncisinden devraldığı 
hu karışık duruma bir çare bulabilecek, fiyat istikrarını sağlıyarak geçim sıkıntısını 
hafifletecek, ekonomik gelişmenin sıhhatli bir şekilde teminini sağlıyabilecek 
midir? Ekonomik istikrar bakımından en önde gelen şart olan güveni, iş çevrelerine 
verebilecek midir? İşçi dövizleri, bol mahsul gibi ele geçen büyük imkânları, ekonomik 
kalkınma yolunda müessir bir vasıta olarak kullanmak basiretini gösterebilecek 
midir? Yatırımları hızlandırabileoek, üretimi artırıcı, ihracatı geliştirici, dış ödemeler 

158  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 27 (12 Ocak 1972), 
s. 179-194.
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dengesini sağlayıcı yönde gerekli tedbirleri alabilecek midir? Piyasada görülen 
durgunluğu giderip istihdam sorununa bir çözüm yolu bulabilecek midir? Bütün 
bu suallere müsbet cevap verebilmeyi çok isterdik. Ancak, ilk görünüş ve intiba 
hiç de ümit verici değildir. İlk büyük hata, Hükümetin kuruluşunda yapılmıştır. 
Kanaatimizce, Hükümetin teşekkül tarzı, Hükümet Programının müzakeresinde 
açık olarak belirttiğimiz veçhile, güven verici olamamıştır. Sekiz buçuk aylık ilk 
Erim Hükümeti tecrübesinden ders alınmamış, partilerüstü diye nitelendirilen 
nevicat bir Hükümet tarzı üzerinde ısrar edilmiştir. Hükümetin, partilerin üstünde 
olmasından ‘belki bâzı faydalar umuluyor; ama güven oyu vererek Hükümeti 
omuzîayan partilerden birisi veya birkaçı kımıldamaya başlayınca, partilerin 
üstündeki Hükümet sallanıyor. Ve bu durumda ayakta kalabilmesi güç oluyor. 
Nitekim, Hükümetin güven oyu almasından beri çok kısa bir süre geçmiş olmasına 
rağmen, Hükümete üye ve güven oyu veren partilerde kımıldamalar başlamıştır. 
Yakın bir gelecekte bu kımıldamaların artması neticesi Hükümetin boşlukta kalması 
çok muhtemeldir. Boşlukta kalmanın kaçınılmaz neticesi ise düşmektir. Her gün 
bir Hükümet buhranının patlak vermesi muhtemel bir zeminde ekonomik salah 
beklemek, boş bir hayâldir. Yeni Hükümetin ilk tutum ve davranışları da ümit verici 
istikamette olmamıştır. Bütçede tasarruf sağlamak gerekçesiyle, Bütçe Kanununa 
bir madde ekliyerek Devlet memurlarının derece ve kademe ilerlemesini bir yıl 
ertelemek, ciddî Devlet anlayışı ve Anayasa ile bağdaştırılamaz. Bu kolay yoldur; 
ama salim yol değildir. İleride meydana gelecek reperküsyonlar, sağlanmak istenilen 
faydadan çok daha büyük mahzurlar getirecektir. Fedâkârlık, sadece bir zümreden 
beklenilmemeldir. 

Değerli milletvekilleri; Hükümet Programı, yeni birçok verginin habercisi 
olmuştur. Bu programla Parlâmentonun karşısına çıkan Hükümet, büyük bir 
çoğunlukla güven oyu almıştır. Bu sonucu, getirilen bu vergilerin meclislerimizden 
kolaylıkla geçeceği şeklinde değerlendirmek, normal bir düşünce silsilesinin tabiî 
neticesidir. Aksini düşünmek doğru olamaz. Zira, Hükümete güven oyu veren partiler, 
kendi partilerine mensup bakanların da imzasını taşıyan Hükümet Programını tetkik 
etmişler ve tasvibe şayan görmüş olmalıdırlar ki, Hükümete güven oyu vermişlerdir. 
Hükümet, elbette programını tatbik etmek istiyecektir. Bu, onun hem hakkı ve 
hem de vazifesidir. Güven oyu verenler de, tasvib ettikleri program çerçevesindeki 
tasarıları kanunlaştırmak yolunda yardımcı olma durumundadırlar, normal yol 
budur. Aksi hareket, Hükümete bakan ve güven oyu vermiş olmayı izahsız bırakır. 
Hükümet mesnetsiz kalır ve iş yapamaz duruma düşer, bundan zarar görecek olan 
memlekettir. Bu tutum ve davranışlar tekerrür ederse, yeni yeni Hükümet buhranları 
kaçınılmaz olur. İktisadi ve sosyal bünyemizin buna tahammül etmesi güçtür. Devlet 
idaresinin mesuliyetine iştirak etme durumunda olanlar, hareketlerinin neticesini 
başlangıçta iyi ölçmekle yükümlüdürler. Hükümete güven oyu veren partilerin, 
güven oylamasından sonra, tbir ay dâhi geçmeden Hükümetin getirdiği tasarılara, 
Hükümet Programında derpiş edilmiş olmasına ve altında kendi partili bakanlarının 
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da imzası bulunmasına rağmen sahip çıkmadıkları görülmektedir. Hükümet 
tasarılarını görüşecek komisyonların başkanlık divanını teşekkül ettirmek bile bir 
problem olmaktadır. Bu çelişkili duruma bir çare bulunması gereklidir. 

Demokratik Parti olarak güven oyu vermediğimiz bu Hükümete, güvenoyu 
ve üye veren partiler ya sahip çıkmalı veya normal ve sağlam bir Hükümetin 
kurulabilmesine imkân vermek üzere bu Hükümeti düşürmelidirler. Tereddütler 
yaratan bu durum, ekonomimize ileride telâfisi güç zararlar verecektir. Bu havayı 
süratle dağıtacak ve duruma açıklık kazandıracak bir tutum ve davranışa girmek, 
Hükümete iştirak eden partilerin vazifesidir. 

Yeniden getirilecek vergiler, ekonomik hayatımıza hangi istikamette tesir 
edecektir? Bu hususun incelenmesinde fayda vardır. Biz, bu yeni vergilerin ekonomik 
durumu düzelteceği, sosyal adaleti sağlıyacağı kanaatinde değiliz. Bilâkis, bu 
vergilerin, orta sınıfın, sabit ve dar gelirlilerin sırtına biraz daha yük yükliyeceği, 
yatırımları köstekliyeceği, hayat pahalılığını daha da aktıracağı ve sosyal dengeyi 
iyice bozacağı kanaatindeyiz. 52 Milyar liraya yükseltilmiş bir bütçe ile fiyat artışları 
önlenemez, hayat pahalılığına engel olunamaz. 

Parlâmentoda görüşülmekte olan belediye gelirleri Kanununun çıkarılması, 
Hükümet Programında derpiş edilmiştir. Gerekçesiyle tam bir tezat halinde olan bu 
tasarının kanunlaşması, ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde menfi tesirler icra 
edecektir. Yük, yine orta sınıfın omuzlarına yüklenecek, sosyal adaletten biraz daha 
uzaklaşılacaktır. 

Belediyelerimizin büyük malî sıkıntılar içinde olduğu ve bu sebeple kendisine 
mevdu hizmetleri ifada müşkülâta mâruz bulunduğu bir hakikattir. Bu duruma 
süratle bir çözüm yolu bulmakta, belediyeleri malî bakımdan takviyede elbette büyük 
zaruret vardır. Çözüm kanunun gerekçesinde ifadesini bulan istikamette olmalıdır. 
Mesele, malî tezyin esası ve nizamı içinde halledilmelidir. Yeni zamlar ve vergiler 
getirilerek mevcut geçim sıkıntısı ve hayat pahalılılğı daha da körüklenmemelidir. 
Gıda maddeleri dışındaki her şeyden yüzde 5 İşletme Vergisinin alınmasının ise, 
şikâyetçi olduğumuz hayat pahalılığını daha da artıracağı aşikârdır. Bu suretle 
İşletme Vergisi modası geçmiş ve aşağı-yukarı bütün dünyada terkedilmiş bir 
Genel Harcamalar Vergisi mahiyetini almaktadır. Bu vergi parakende satışlarda 
tatlbik edileceğine göre uygulama bakımından da büyük müşkülât arz edecektir; 
alıcıyı da, satıcıyı da sıkıntıya sokacak, bünyesinde hiçte otokontrol mekanizmasına 
sahibolmadığı için de umulan geliri Devlet Hazinesine sağlamıyacaktır. Polisiye 
metotlarla çalışacak kontrol organının ise netice alması kolay olamaz. Bu verginin 
Katma Değer Vergisine geçiş için bir merhale olduğu hususunda yetkili ağızların 
beyanlarını ise pratik değeri haiz bulmadığımızı belirtmek isterim. 

Katma değer vergisine geçiş kontrolü en güçolan parakende satışları 
vergilendirmek suretiyle olamaz, kanaatindeyiz. Yüzde 3 oranındaki Tasarruf 
Bonosu yerine yüzde 8’e kadar yükselebilecek bir vergi ikâmesi, Devletin vatandaşa 
olan borcunu daha büyük oranda vatandaşa ödetmek mânasını taşımaktadır. Bunu, 
Devletin itibarını sarsabilecek mahiyette gördüğümüzü belirtmek isterim. Malî 
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Denge Vergisi olarak isimlendirilen bu vergi tipik malî amaçlı vergidir. 20 nci 
asrın başlarından itibaren tamamen terkedilmiş bir görüşü yansıtmaktadır. Modern 
vergicilik anlayışında verginin ekonomik ve sosyal fonksiyonları malî fonksiyonuna 
nazaran çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Modern vergi sistemleri masif 
randımanlı ve mahdut sayıda birkaç vergi ile bunları tamamhyan sosyal ve ekonomik 
gayelere yöneltilmiş talî vergilere istinadetmektedir. Malî Denge Vergisinin böyle 
bir sistemde yerini bulmak imkânsızdır. Bu vergi orta sınıfın sırtına yüklenecek, 
artan fiyatlar muvacehesinde geçim sıkıntısı daha da artacaktır. Zaten büyük bir 
durgunluk içine düşmüş olan inşaat sektörü daha da durgunlaşacak ve işsizliğe 
sebebolunacaktır. Yetkililer, vergi alınmadan Devletin idare edilemiyeceğini sık 
sık tekrarlar olmuşlardır, sanki şimdiye kadar vergi alınmıyormuş gilbi. Türkiye’de 
vergi alınmaktadır ve hem de yüksek nisbetlerde alınmaktadır. Ancak, Devlet etkili 
bir vergi kontrol sistemi kuramamış olma neticesi vergi verimindeki düşüklüğün 
hıncını namuslu vergi mükellefinden almak yolunu tercih etmektedir... 

Maliye Bakanı vergilerin müdafaasını yaparken, dergilerin, kitapların bunu 
böyle yazdığını tekrarlar olmuştur. Memleket gerçekleri hesaba katılmadan dergi 
ve kitapların yazlariyle koskoca bir Devletin maliyesi idare edilemez. Birinci Erim 
Hükümeti zamanında Emlâk Alım Vergisinin yüzde 7 den yüzde 3,5’e indirilmesi 
yolunda bir kanun tasarısı Meclise sevkedilmişti, gerekçe olarak da duraklıyan inşaat 
sektörünün bu yoldan hareketlendirileceği ifade edilmişti. İkinci Erim Hükümeti bu 
tasasarıyı geri almıştır, Malî Denge Vergisi Kanunuyla da emlâk alım - satımlarında 
yüzde 8 oranında vergi getirmektedir. Emlâk alım - satımlarında vertgi indirimi bir 
yana, bu tasan ile yüzde yüzden fazla zam yapılmaktadır. Birinci Erim Hükümeti 
zamanında yüzde 50 indirimli ilk. tasanyı Meclise sevkeden Maliye Bakanı da, 
tasanyı geri alan da, yüzde yüzden fazla zam öngören Malî Denge Vergisini getiren 
de aynı zattır. Şimdi, Sayın Bakana sormak istiyorum: Bahsettikleri dergi ve kitaplar 
birbirine zıt bu iki tatbikattan hangisini yazmaktadır? 

Bütçedeki büyük genişlemenin sebebinin Devlet Memurlan Kanunu ‘olduğu 
ve bu sebeple genişliyen bütçeyi denkleştirmek için yeni vergilere gidildiği ifade 
edilmektedir. Ancak, Devlet Memurları Kanunu 1971 yılında da tatbik edilmiştir. 
Sebep sadece bu olsaydı, Devlet memurlarının derece ve kademe terfilerini bir yıl 
erteleme teklifini getiren Hükümet böylece 1971 e nazaran personel giderlerinde yeni 
bir artma olamıyacağına göre yeni vergi tasarılarını da birlikte getirmek lüzumunu 
hissetmezdi. Kaldı ki, Hükümet mevcut vergilerle gelirin bu yıl 7,ı5 milyar lira 
daha artacağını defaatle beyan etmiştir. Sebep, Devletin her gün biraz daha pahalı 
bir Devlet haline gelmekte olmasıdır. Bunu önliyecek tedbirlerin ise, Hükümet 
tarafından alınmasını beklemek hakkımızdır. Hükümetler dar mânada Hazine 
menfaati ve kısa vadede Devlet gelirlerini arttırma zihniyetinden kurtulmalıdırlar. 
Ancak, Sayın Erim’in İkinci Hükümeti de bu zihniyette görünüm vermektedir. Bu 
tehlikeli gidişe Meclis olarak elkoymak ve çözüm yolları aramak yegâne tedbir gibi 
görünüyor. Bu bakımdan genel görüşme açılmasında fayda olacağı mütalâasındayız. 
Ancak, tasvibetmediğimiz ve memleket ekonomisini daha büyük çıkmazlara 
sürükliyecek mahiyette gördüğümüz yeni vergi tedbirleri Hükümet programında 
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belirtilmiş ve Hükümet Programı da çok kısa bir süre önce Meclisimizde müzakere 
edilmişti. Bu müzakereler neticesi, önerge sahiplerinin de dâhil bulundukları 
siyasi parti gruplarının oylan ve büyük bir çoğunlukla program tasvibedilmişti. Bu 
sebeple yegâne tedbir olarak görünmekte olması dolayısiyle müsbet oy vereceğimiz 
önergeler sonucu genel görüşme açılırsa yurt ekonomisi bakımından büyük yararlar 
sağlıyacak neticelere varılabileceği hususunda fazla ümit beslemediğimizi de 
belirtmek isterim.”159

İhsan Ataöv (Antalya) ve Turhan Feyzioğlu (Kayseri) ile iki arkadaşı tarafından 
verilen genel görüşme önergeleri üzerine görüşmeler, 15 Mart 1972 tarihinde 
toplanan 60 ncı birleşimde devam etti. Önergeler üzerine Adalet Partisi grubu 
adına söz alan Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) görüşlerini şöyle ifade etti: “... 
gerek İkinci BeşYıllık Plan dokümanında olsun ve gerekse yüce huzurlarınızda bu 
münasebetle yapılan genel görüşmede olsun ve hattâ bütçe müzakerelerinde olsun, 
içerisine sürüklendiğimiz hayat pahalılığı nedenlerine muhtelif hatipler ve plan 
münasebetiyle Hükümet dahi bunu şu gerçeklere bağlamaktaydılar.

1. Devalüasyon, 

2. Tarım sahasında tatbik edilen destekleme alımları, mahsulün bolluğu,

3. Personel Kanunu,

4. Toplu sözleşmeler,

5. Artan işçi dövizleri hayât pahalılığının nedenleri olarak gösterilmişti.

... Önce devalüasyondan başlamak istiyorum. Eğer hakikaten, devalüasyon hayat 
pahalılığının bir nedeni ise, -ki, bunu antirparantez ifade edeyim- devalüasyonun 
yapıldığı dönemde ve onu mütaakıp günlerde, o günün yetkilileri yüzde 10, yüzde 15 
civarında bir fiyat artışının normal olacağını ifade etmişlerdi. Biz, hayat pahalılığını 
kasdederken, bu resmî beyanlardaki rakamlar üzerindeki fiyat artışları sebebiyle 
meydana gelecek hayat pahalılığının devalüasyona bağlanamayacağını ifade ve 
iddia etmekteyiz. Bu sebeple, hakikaten gerçek sebep bu ise doları derhal revalüe 
etmek elinizde, Hükümetin elinde. Nasıl ki, bir kararname ile devalüasyon kararı 
alıyorsunuz, doları devalüe ediyorsunuz, revalüe etmek de ayını kararname ile 
elinizde. Hele bu önergenin verildiği dönmde dünya  para (buhranının had safhaya 
eriştiği bir sırada ise,Türk parasını revalüe etmek çok kolaydır. Hayat pahalılığınım 
gerçek sebebi devalüasyon ise, o yolla da hayat pahalılığını bertaraf etmek çok kolay 
ve o nispette geçerli birtedbir olarak ele almak iktiza ederdi. Ama aslında mesele bu 
değildir. Siz ister paranızı devalüe ediniz, ister revalüe ediniz fiyatlar resmî değer 
üzerinden değil, borsa değeri üzerinden teessüs eder. Aslında devalüasyon, resmî 
değerin borsa değerine intibak ettirilmesi muamelesidir. Bu haliyle de devalüasyon, 
istikrarsızlık sebebi değil, istikrar sebebidir. Şayet istikrarsızlık sebebi kabul 
ediliyorsa, biraz evvel ifade ettiğim gibi, o takdirde devalüe etmek Hükümetin kendi 

159  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 27 (12 Ocak 1972), 
s. 194-198.
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elindedir. Bu konudaki geniş izahatımızı, Adalet Partisi Grubu adına bu kürsüden 
bütçe münasebetiyle yaptığımız konuşmada ayrıca ifade ettiğimiz için geniş detaya 
girmeyeceğim. Yalnız şu hususları kısa hatları ile belirtmeye çalışacağını. 

Muhterem milletvekilleri; 10 Ağustos 1970 senesinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında transfer için bekleyen muamelelerin dolar olarak tutarı 800 
milyon civarındaydı. Yılsonuna kadar transferlerle ilgili icabeden muameleler 400 
milyon dolara ulaşmıştır. Hep bildiğiniz gibi, 1970 senesi sonu itibariyle bu 400 milyon 
dolarlık transfer bekleyen muamelenin hepsi ikmal edilip, transferler günlük hale 
getirildiği gibi, Merkez Bankası kaynaklarında da döviz rezervi bakımından büyük 
artışlar olmuştur. Son defa Sayın Maliye Bakanının beyanlarından öğrendiğimize 
göre, şu anda bu artış 840 milyon doların üzerinde bir seyir takibetmektedir. 
Burada bir hususa bilhassa işaret etmek istiyorum. 12 Marttan sonra dış ticaret 
rejimindeki gecikmeler, -son  alınan kararların öncesini ifade ediyorum - yani 10 
Ağustos 1970 tarihinden önce dış ticaretteki transfer bekleyen muamelelerin 12 ayı 
bulmasına sebep, Merkez Bankasındaki döviz rezervlerinin yetersizliğinden ileri 
geliyordu. 10 Ağustos kararlarından sonra transferlerin günlük hale gelmesi sonucu, 
yine de dış ticaret rejimimizde 12 Mart 1971 sonrası dış ticaret rejiminde yapılan 
değişiklikler sebebiyle ithalat ve ihracatta, bilhassa ithalatta birtakım gecikmeler 
olmuştur. Ama, bu iki gecikme arasındaki fark sonradan doğmaktadır. Birincisinde 
döviz kifayetsizliği, ikincisindeyse döviz bolluğu içinde dış ticaret rejimi üzerinde 
alınan kararlarla yapılan değişikliklerden ileri gelmektedir. Bu kararla ortaya çıkan 
bürokratik bir zihniyetten ileri geliyordu.  

Aziz arkadaşlarım, yine hayat pahalılığının bir nedeni olarak destekleme alımları 
gösterilmektedir. Bildiğiniz gibi, destekleme alımları, Türk koylusundan, Türk 
çiftçisinin alınteri ile ekip - biçtiği mahsulünün değer bedeli üzerinden satılmasını 
temin için tatbik edilen bir iktisadî tedbirdir. Eğer hiz hayat pahalılığını -şikâyetçisi 
olduğumuz hayat pahalılığını- destekleme alımlarına bağlarsak, o takdirde bunun 
mefhumu muhalifinden, hayat pahalılığı olmaması için destekleme alımlarından 
sarfınazar edilsin manasını çıkarmak icabeder. 

Aziz arkadaşlarım, buna ne Hükümetin, ne de hiç birimizin hakkı yoktur. Zira, 
geçerli durumunu biraz sonra ifade edeceğim, biran için bu iddia geçerli olduğu 
takdirde, o zaman hayat pahalılığının bütün yükünü, bütün sıkıntısını, kalkınmanın 
bütün yükünü Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin omuzlarına yüklemeye hiç kimsenin, 
ama hiç kimsenin hakkı olmadığını, burada Adalet Partisi Grubu adına, bilhassa 
ifade etmek isterim. Aslında, bilhassa 1971 senesinde mahsulün bolluğu sebebiyle 
destekleme alımlarının fiyat artışlarına sebebolduğu yolundaki iddianın altında yatan 
bir mana da şudur: Şayet 1971 yılında yine destekleme alımları yapılsaydı, efendim 
-ziraî mahsulde bu kadar bolluk olmasaydı- demek ki, hayat pahalılığı olmayacaktı; 
mefhumu muhalifinden çıkan diğer mana budur. O takdirde ise o zaman şöyle garip 
bir durumla karşı karşıya kalıyoruz: Kıtlıktan şikâyetçi değil, kıtlığı kabul eden, 
onu teşvik ve tahrik eden bir zihniyeti ikame edeceğiz, asıl olarak kabul edeceğiz 
ve bunun yanında bolluk ve bereketten şikâyetçi olan bir duruma gireceğiz. Bunu, 
kalkınmanın esprisiyle bağdaştırmak ve Türk köylüsünün hayat seviyesini, hayat 
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standardını, sosyal devlet ilkesini temel prensip olarak kabul eden Anayasamız 
muvacehesinde makul ve geçerli bir izah tarzı olarak kabul etmek, zannediyorum, 
doğru olmayacaktır. Diğer bir nokta, Personel Kanunudur. 

Aziz arkadaşlarım, bu münasebetle iki gerçeği bilhassa ifade etmek isterim. Bir 
defa Personel Kanunu ile 800 000 memur ki, aşağı yukarı 300 000 aile yapar, ayda 
400 veya bunun daha altında ücret almaktaydılar. Personel Kanununun getirdiği asıl 
külfet - eğer bu külfet sayılıyorsa - bu 300 000 ailenin, - ki, aylık gelirleri azamî 400 
lira civarındadır - geçimlerinde bir rahatlama, bir genişleme meydana getirmesidir. 
Zira ortalama olarak bunların aylıkları 800 - 1 100 lira arasında değişen bir seviyeye 
ulaşmıştır. Yani yüzde 100’ün üzerinde bir artışa ulaşmıştır. Bu, bir vakıadır. Ama 
sosyal devlet esprisi içesinde bunu kötü bir kanun olarak tanımlamaya zannediyorum, 
bu yönü ile imkân yoktur. Personel Kanununun diğer yönü ise, getirmiş olduğu 
sosyal güvenliktir. Biz burada Personel Kanununu tartışırken, hiçbir zaman 
Personel Kanununun kamu idaresinde, kamu kesiminde çalışan memurlarımıza ve o 
kesimdeki diğer vatadaşlarımıza getirmiş olduğu sosyal güvenlik imkânlarını daima 
gözden uzak tutmakta ve bunu hiç kaale almamaktayız. Halbuki Devletin başta gelen 
vazifelerinden birisi de kişinin sosyal güvenliğini ve sosyal adaleti temin etmektir. 
Bunu tahakkuk ettirmek olduğuna göre, Personel Kanununu münakaşa ederken veya 
tartışırken bu iki noktayı zannediyorum gözden uzak tutmamak lâzımgelir... 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu’nun Sayın Ataöv’e verdiğini ifade ettiğim cevapla, 
bilâhara konuşmasında şimdi söylediğim şu pasajlar, - ki, doğrudur - yani Personel 
Kanununun bir disiplin getirdiği doğrudur. Personel israfını önleme ve iş israfını 
önleme yönünden bir disiplin getirdiği vakıası doğrudur, iddiası, hükmü doğrudur. 
îşte bu prensiplerine rağmen Personel Kanununu bir “hesapsızlıklar abidesi” olarak 
takdim etmek ise kanaatimce insafsızlıktır... 

O gerçek de şudur; 1971 yılı tatbikatında Personel Kanununun, Sayın 
Feyzioğlu’nun da ifade ettiği gibi, iş disiplinini, personel israfını önleyici hükümlere 
rağmen, zamanın Hükümeti geniş kadrolar almak suretiyle bu prensiplere, 
kanaatimizce, sadakat göstermemiştir. 65 000’e yakın munzam kadro ile Devlet 
bütçesine, cari giderler yönünden, o nispette büyük külfetler tahmil eden bir malî 
porte ile Devlet bütçesini o nispette büyük külfetler tahmil eden malî bir porte ile 
karşı karşıya bırakmak durumunda kalmış; ama bilâhara gelmiş Yüce Mecliste, 
zamanımızda çıkan Personel Kanunundan şikâyetçi olmak durumundan da kendisini 
maalesef alıkoyamamıştır... 

Aziz arkadaşlarım; yıllar yılı Türk Hazinesinde kalkınmanın temel taşlarından 
birisi olan döviz sıkıntısından şikâyet ederiz; ama bir kararla, 180 milyon civarında 
olan işçi dövizleri 840 milyon dolara çıkar, 500 milyon dolara, çıkar, ihracatla 
beraber yapılan transferlere rağmen halen Merkez Bankası kaynaklarında 840 küsur 
milyon dolar döviz rezervi birikir ve siz bunu bir şikâyet, bir hayat pahalılığının 
şikâyet konusu olarak ortaya koyarsanız; ya k alınanın esprisini anlamamış olursunuz 
veyahutta kendi kendinizle tezat haline düşersiniz... 
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Sayın milletvekilleri, Bildiğiniz gibi, 1970 yılında çok önemli ekonomik 
tedbirler alınmıştır. Bir kısmını biraz evvel ifade etmiştim. Devalüasyon bunlardan 
bir tanesini teşkil eder. Gerçekten bu ekonomik tedbirlerin hedeflerini ise şu şekilde 
hülâsa etmek mümkündür. 

1. Tarımda, endüstride, madencilikte, turizmde daha geniş istihsal ve iş ihacmi 
meydana getirmek, 

2. Ödemeler dengesi açığını bir an önce kapatmak ve bu suretle Türk ekonomisini 
nevama dışa bağlı olmaktan kurtarmak, 

3. Mal ve hizmetlerimize, gerek iç, gerekse dış piyasalarda kalite ve fiyat 
bakımından, rekabet gücü kazandırmak, 

4. Daha çok vatandaşa iş bulmak, 

5. Türk köylüsü ve çiftçisine, küçük sanatkâr ve esnafa, memur ve işçiye daha 
çok satmalma gücü kazandırmak, 

6. Doğu ve Güney - Doğu gibi, iktisaden geri kalmış bölgelerimize yeni kalkınma 
hamleleri götürmek. 

7. Velhasıl artan refahı, daha çok iktisaden güçsüz kimselere, yani refahı tabana 
yaygın hale getirmek. 

Biraz evvel de izah ettiğimiz gibi görülüyor ki, Personel Kanunu ile daha 
ziyade küçük memurların ücretlerinde artışlar sağlanarak bunların satmalma güçleri 
artınlırken; hava şartlarının da müsait gitmesi sonucu tarımda yüksek verim elde 
edilmiş, yapılan para operasyonuyla çoğu ihracata dönük olan zirai mahsullerle 
köylümüzün eline gerçek emeğinin karşılığının geçmesi temin olunmuştur. 
Devalüasyon sonrası artan işçi dövizleriyle Merkez Bankası ilk defa dış tediye 
muvazenesine kavuşmuş, gelen işçi dövizleri, yaklaşık olarak 500 bin ailenin 
satmalıma güçlerinde müspet yolda katkıda bulunmuştur. Toplu sözleşmelerle 
kısmen insanca yaşama haklarına kavuşan işçilerimizin piyasaya iştirakleri, artan 
ciro karşılığında küçük esnaf ve sanatkârlarımızın da yüzünün gülmesi imkânını 
sağlama yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; aslında bunlar fiyat artışlarının sebebi ve nedeni olamaz. 
Aslında bunlar, çile ve ıstırabın çaresidir ve tedavi yollarıdır, çile ve ıstırabın bertaraf 
edilmesi yollarıdır. Bunu bu şekilde anlamadığınız takdirde Türkiye’yi Anayasanın 
öngördüğü espri içerisinde bir kalkınma hamlesine kavuşturmanız mümkün olmaz. 
Ama, artan bu talebe karşılık ve Merkez Bankasında biriken dövizlerin yatırıma 
ve üretime çevrilmemesi, arzda noksanlık yaratmış, binnetice arz ve talep arasında 
değişmeyen iktisadî kanun, yetersiz ve güvensiz tedbirler yüzünden hükmünü icrada 
gecikmemiş, tabanda refaha giden yol, hayat pahalılığı haline maalesef dönüşmüştür... 

Aziz arkadaşlarım; bugün halk için -ki, en mühim tarafı burasıdır- hayat 
pahalılığından şikâyet konusu, endekslerin gösterdiği gerçeklerin dışındaki vakalardır. 
Zira, büyük çoğunluğun ihtiyaç hissettiği ve satınalmak durumuyla karşı karşıya 
kaldığı emtianın fiyatlarındaki artış nisbetleri, endekslerde ortalama olarak  alınan 
artış nispetlerine nazaran % 50, % 75, hattâ daha da fazla bir artış göstermektedir, 
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ki işte halkı asıl bizar eden, büyük çoğunluğu asıl bizar eden keyfiyet de budur. 
Aslında hükümetlerin vazifesi -bütçe müzakerelerinde de söyledim - şikâyet değil, 
dertlere deva bulmaktır. Ama, ne yazık ki bu yapılacak yerde yapılan; Hükümetin - 
tabiî geçmiş Hükümetin önergeye göre konuşuyoruz- sekiz ay şikâyetçi durumunda 
olması ye tabiri caizse, bir kararsızlık içinde ekonomiyi başıboş bırakmasıdır. Bunun 
sonucu, istikrar muhafaza edilemediği için dar gelirlilerde yaratılan nispî ferahlama, 
alıp götürülmüş, bu ise bütün vatandaşları ekonomiden şikâyetçi duruma getirmiştir. 

Şimdi, kısaca önergede bahsedilen dış ticaret rejimi ile ilgili konuya değinmek 
istiyorum. Aslında bu hususta söylenecek hem çok şey var, hem de şu anıda 
söylenecek pek fazla bir şey yok. Çok şey var; zira, önerge verildiği zaman dış ticaret 
rejiminde çok rijit getirilmiş, gerek ihracatta, gerekse ithalâtta ve ekonomide bir 
tıkanıklık yaratılmak için - ki, kahve misali bunun canlı örneklerinden birisidir - ne 
yapmak lazımsa âdeta yapılmıştır. Bugün ise söyleyecek fazla pek bir şey yok; zira, 
başta Adalet Partisi olmak üzere birçok partilerden, parti sözcülerinden ve hatta genel 
başkanlarından vâki ikaz ve uyarmalar karşısında, bilhassa ikinci Erim Hükümeti 
zamanında, ithalât Rejimi Yönetmeliğinde ve son defa ilân edilen İhracat Rejimi 
Yönetmeliğinde hakikaten ekonomiye suples getiren birçok yeni tedbirler alınmış ve 
bu tedbirlerin, bazı noksanlarına rağmen eskisiyle mukayese ettiğiniz zaman, Türk 
ekonomisi yönünden çok daha faydalı ve kifâyetli olduğu gözden kaçmamaktadır. 
Bunu samimiyetle ifade etmek isterim. Yalnız, bu arada bir hususu, yani son yapılan 
değişikliklerdeki bir hususu da ifade etmek istiyorum. İhracatta ve ithalâtta yine fiyat 
kontrolü muhafaza edilmiştir. Aslında fiyat kontrolundan maksat Türkiye’nin ihraç 
edeceği mallar gerçek değeri üzerinden ihraç edilsin ve gerçek bedel olarak döviz 
Türkiye Merkez. Bankası kaynaklarına girsin, ithalâtta ise, yine aym espri içerisinde, 
ithal malları gerçek değerleri üzerimden Türkiye’ye ithal edilsin, o nisbette az döviz 
dışarı çıksın ve Türk piyasasına da daha ucuz ithal malları sevk edilebilsin. Bu 
prensibe kimsenin itirazı yok. Ancak; bu, prensipler ekonomide, ihracat ve ithalâtta 
dar boğaz yaratacak bir nitelik kazanmamalıdır. Eğer getirdiğiniz, yani bu temel 
felsefedeki espriye rağmen getirdiğiniz takyitler ve formaliteler bilfarz ihracatçıyı 
canından bezdirecek bir duruma gelmişse aziz arkadaşlarım, o zaman ihracattan 
beklediğiniz neticeyi  alınanız mümkün değildir. Taibiı bunu söylerken kümülâtif 
olarak söylüyorum. 

İthalât için de aynı şey varittir. Evet, ithalâtı gerçek değeri üzerinden yapmak 
isteriz. Fiyat kontrolü bunun içlin lüzumludur diyebiliriz, ama fiyat kontrolü için 
koyacağınız argümanlar ithalâtta birtakım tıkanıklıklar yaratır, ithal mallarının 
Türkiye’ye gelmesini geciktirir ve hattâ ithalâtın muayyen ellerde toplanması 
neticesini verirse bu hem millî ekonomiye zararlı olur, hem de piyasada birtakım 
malların yokluğuna ve kuyrukların türemesine ve üremesine sebebolur. Onun için, 
bir şeyi ortaya koyarken faydasını ve mahzurlarını da beraber mütalâa ederek 
ortaya koymakta kanaatimce fayda vardır. Nitekim, son defa alınan tedbirler bu 
yönde bizi tatmin eder mahiyette olduğu için memnuniyetle karşıladığımızı da 
bu vesileyle ifade etmek isterim. Sayın milletvekilleri, Şimdi de müsaadenizle 
enflâsyon tehlikesi, yatırımlar, işsizlik, emisyon hacminin artışı ve işçi dövizlerinin 
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değerlendirilmesi konularına temas etmek istiyorum. Dikkat ederseniz aslında bunlar 
birbirinden ayrılması mümkün olan konular değildir. Ya biri diğerinin illiyetidir 
veyahut neticesidir. Bu kadar birbirine sıla bağlarla bağlı olan konulardır bunlar. 
Mühim olan hususların başta geleni, yetkililerin piyasada panik ve güvensizlik 
yaratacak beyan ve davranışlardan dikkatle kaçınmalarıdır. Diğer bir husus ise, plan 
yapmak kadar planın tatbik edilmesinin de bir Anayasa emri olduğunun gözden 
uzak tutulmamasıdır. Şu hususu üzüntüyle ifade etmek isterim ki, biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, Kasım ayı içerisinde bir program değişikliğine gidilmesi sebebi 
çok yanlış ve çok hatalı olmuştur. Zira, bir taraftan program değişikliği havasında 
kamu kesimi yatırımları duraklatılırken, diğer taraftan mevcut teşvik tedbirlerinin 
meri mevzuata rağmen işletilmemiş olması yatırımlar yönünden 1971 yılının heba 
olmasına sebebolmuştur. Bu ise, işsizliğin artmasında mühim bir etken olurken, 
Merkez Bankasına gelen dövizlerin karşılıklarının müteşebbislerden alınarak mala 
ve yatırıma çevrilmesini temin yerine, bunun Türk parası karşılığının Merkez 
Bankası kaynaklarından karşılanması emisyon hacmini artırırken, diğer taraftan da 
fiyatların yükselmesine tesir ettiği görülmüştür. Sayın milletvekilleri, Bu vesileyle, 
şunu ifade etmek istiyorum, -Tabiî bu pasajda yatırımlar konusu da var- 12 Mart 
1971 tarihinde A. P. Hükümeti istifa ettiği zamanki şu kısa bilançoyu huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’de keşif bedelleri tutarı yekunu 54 milyar liraya baliğ olan -ki, Sayın 
Maliye Bakanı bu rakamı zannediyorum Senatoda bütçe üzerinde yaptığı konuşmada 
64 milyar olarak ifade etmişti - 5 800 teslis inşa ettirilmekteydi. Şimdi sormak 
istiyorum, ama aslında sualim ikinci Erim Hükümetine değil de, takrir Birinci Erim 
Hükümeti zamanında verildiği için ona müteveccih olması icabediyordu. O zaman 
onlara şunu sormak icabediyordu; keşif bedeli tutarı 54 veya 64 milyar lira tutan 
ve inşa halimde olan bu 5 800 proje ne oldu 1971 yılında?Ne haldeydi, nereye 
getirdiniz, ne yaptınız?.. 

Sayın milletvekilleri, Şimdi, kısa da olsa zamlar konusuna temas etmek 
istiyorum. Aslında hayat pahalılığının gerçek nedenlerinden birisini temel maddelere 
lüzumundan fazla yapılan zamlar teşkil etmektedir. Bu hususta bütçe müzakereleri 
münasebetiyle tafsilât arz ettiğimi muhterem arkadaşlarım hatırlayacaklarıdır. 
Zira, şunu hemen ifade edeyim, kömürün tonunu 750 Türk Lirasına çıkardığınız 
zaman, odunun tonunun da 600 lirayı bulacağını hesaplamaya mecbursunuz. Yok 
bunun çaresi... Yani iktisadın değişmez kaidesi bunlar. İkame meselesi ve elastikiyet 
meselesi... Diğer taraftan temel madde olan blum ve kütüğe yaptığınız zam kadar, 
onun mamulüne de zam yapmamış olmanız, bu zammın birçok maddelere inikasına 
sebebolabileceği gibi, bizatihi bu sanayi kolunda da bir buhrana sebebolacağını 
hesaplamak lâzımdır. Zira diğer taraftan elektrik fiyatlarına yapılan zamla birlikte, 
imalâtçının maliyet unsurları şiddetle yükseldiği için, bu sanayi kolunda birçok 
konkordatoların yapılmasına, işyerlerinin kapanmasına kadar varan neticelerle 
karşılaşılmaktadır. Bu hususta -ki, bu konuşma 12 . 1 . 1972 tarihi için hazırlanmıştı, 
sonunu tahkik edemedim- iki misal vermek istiyorum. Bunlardan birisi kendi 
bölgemle ilgili, ki bu fiilî bir vakıa. Bildiğim kadarı ile Karabük’te 30 tane haddehane 
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vardır. Halen o tarihte bunlardan 25 - 26 tanesi kapatılmış, kendileri kapatmışlar 
ve 5 - 6 tanesi de konkordato ilân etmişti. O zaman geldiler şikâyette bulundular 
bu arkadaşlar. Zira bunlar daima bitibirlerine kefaletle bağlı oldukları için, 5 - 6 
konkordato ilân eden müessese olduğu zaman bunun rahatça 9’a, 10’a, 11’e çıkacağını 
hesaplamak yanlış olmaz. Zira o ona kefildir, o ona kefildir; o konkordato ilân ettiği 
zaman netice itibariyle bu teselsül eder gider. O zaman ifade etmek istiyorduk, tedbir 
alınmadığı takdirde bu konkordato sayısının da süratle artması bir vakıa idi, ama 
memnuniyetle ifade edeyim, bilâhara Hükümet blum ve kütük fiyatlarında 1 lira bir 
indirim yapmak suretiyle bu sanayi sektöründe kısır bir ferahlama yapmış olduğu 
için kendilerine teşekkür etmek de benim için zevkli bir vazife olacaktır... 

Sayın milletvekilleri, Şimdi de müsaademizle teşvik tedbirlerine temas etmek 
işitiyorum. Bu hususta iki noktayı bilhassa belirtmek isterim: 

1. Teşvik tedbirleri denilince zannedilmesin ki, bumdan yalnız özel sektör 
istifade etmektedir. Kamu sektörü de en az özel sektör kadar teşvik tedbirlerimden 
istifade etmekte ve bir kısım finansman açığını buradan kaplatmaktadır. 

2. Ortak Pazar’a girdiğimiz bu dönemde Türk sanayiinin gerekli hız ve kapasitede 
kalkınabilmesi içim asgarî manada Ortak Pazar devletlerinde tatbik edilen teşvik 
teıdlbirlerinin bizim için de lüzumlu ve zaruri olduğu gerçeğini hep beraber kabul 
etmemiz lâzımdır, lüzumludur, hatta bir zarurettir... 

Anayasa Mahkemesi, Devlet bütçesinden müteşebbislere kredi şeklinde 
yardım yapılması hususunu ittifakla kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı 
muvacehesinde ve zaruretler karşısında icraya düşen vazife, teşvik tedbirlerini 
süratle uygular duruma gelmesidir. Mevcutlar mahzurlu bulunabilir, hatta 
beğenilmeyebilinir de ama, aslolan daha iyisini buluncaya kadar, mevcudu daha 
iyi bir şekilde tatbik etmektir. Yine üzüntü ile ifade etmek isterim ki, 1971 yılımda 
mevcut teşvik tedbirleri uzun süre uygulanmamış, gerek kamu kesimine ve gerekse 
özel kesime ait, yaklaşık olarak 8 - 10 milyar TL. tutarındaki yatırım projeleri, 
Hükümetim bu husustaki durumunun vuzuha kavuşmaması sebebiyle Teşvik ve 
Uygulama Dairesinde bekletilmiş ve bu yönden de 1971 yılı yatırım yönümden, 
kanaatimizce, heba olmuştur. Gerçekte yeni Hükümetim kurulması ve Hükümet 
programımın okunması ile sanayi kesimine bir güvem ve ferahlama gelmiş, yatırım 
arzusu canlanmıştır. Şimdi Hükümete düşen görev, - ki, bilhassa bütçemin de 
kabulünden sonra, bütçe müzakerelerinde bunu da söylödim - Bu ümit ve arzunun 
yerini bedbinlik ve inkisar almadan, biran önce bu hususta ne yapacaksa onu 
tatbikata koyması, icabediyorsa yemi tasarıları süratle Mefclıiise sevk etmesidir. 
Aziz arkadaşlarım, .müsaade ederseniz ekonomik kalkınmada başboa faktörlerden 
birisini teşkil eden siyasî istikrar üzerinde de bir parça durmak istiyorum. Bilindiği 
üzere, ekonominin gelişmesi siyasî istikrarla birinci derecede ilgilidir. Zira, siyasî 
istikrarsızlık ekonomiyi zaafa uğratır, tereddütler uyandırır; yatırım yapma, daha 
çok üretme, daha çok çalışma ve daha çok kazanma şevkini kırar. Siyasî istikrar 
denilince, yalnız sokaktaki anarşik olayları anlamamak lâzımdır. Bunun kadar 
önemli diğer bir husus ise güvem duygusunun zedelenmesidir. Maalesef, Birinci 
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Erim Hükümetindeki bazı bakanlarım bilirine ters düşen beyanları yanında, geçmişi 
kötülemek için yapılan konuşmalardaki kamulaştırma ve devletleştirmeci beyanlar, 
sanayi kesimimde ve diğer istihsal dallarımda kamjulaştana ve devletleştirme 
korkusunu yaygım bir hale getirmiştir. Sorumsuz demeçler ve davranışlarla 
âdeta Türkiye’nin devletleştirmeci bir sosyalizme gittiği endişesi halkın zihnime 
yerleşmiştir. Bugünkü Hükümette vazife alan bakamların bilinen hüviyetleri ve 
Hükümet programındaki bazı sarih hükümler, zihinlerdeki bu endişe ve tereddütleri 
kısmen sildi. Şimdi onun yerini bekleme hissi aldı. Ümidediyoruz ki, bu konuda 
Hükümet milleti daha fazla bekletmeksizin gerekli teşebbüslere derhal girişecektir... 

Para - kredi ve malî kurumlar kesiminde 1971 yılının temel sorunları iki grupta 
toplanmaktadır: 

1. 1971 yılına kadar gerçekleştirilen yeniden düzenleme tedbirlerinin etkenliğinin 
sağlanmasiyle ilgili olarak özellikle; 

a) Orta Vadeli kredi uygulamasının banka sisteminde benimsenmesi ve işlemesi, 

b) Farklı faiz sistemiyle etken bir selektif kredi uygulamasımam gerçekleştirilmesi, 

c) Ferdî tasarrufların daha büyük kısanının vadeli mevduat olarak bankalara 
celbi, 

d) Yeni Merkez Bankası Kamumu çerçevesinde malî kurumların ekonomiyle daha 
yararlı bir çalışma düzenine yönelmesi ve para - kredi konuşumda nitelik ve nicelik 
yönünden merkezî kontrolün gerçekleştirilmesi konuları önem kazanmaktadır. 

2. 1971 yılında önceliği bulunan konular: Likidite hacminin genel fiyat istikrariyle 
uyumlu bir gelişme göstermesi, tarım ürünleri fiyat destekleme alımları politikasının 
Merkez Bankası ve Ziraat Bankası kaynaklarıın olumsuz yönde etkilemeyecek 
şekilde düzenlenmesi, tarım kredileriyle esnaf ve küçük sanat erbabı ve küçük 
sanayiciye yönelen kredi imkanlarının plan ve program hedeflerine uygun şekilde 
kullandırılması, Kalkınma ve İhracat Bankasının kuruluşunun gerçekleştirilmesi... 
Neredeyse kanun kaduk hale geliyor... Sermaye piyasasının düzenlenmesi, 
gelişmesi, Bankalar Kanununda yapılacak değişiklik ve menkul kıymetler borsasının 
düzenlenmesi gibi önemli mevzuatın uygulamaya konulmasına öncelik verilmesi, 
yatırım ortaklıkları, taksitli satışlar, finansman ortaklıkları gibi yeni malî kurumların 
teşviki.

Aziz arkadaşlarım, öncelik verilen bu konularda orta vadeli krediler, selektif 
kredi, sermaye piyasasının tanzimi, İhracat ve Kalkınma Bankası Kanunu konuları 
sarahatla ifade ediyorum; Sermaye Piyasası kanunu tasarısı ve ihracat ve Kalkınma 
Bankası kanunu tasarısı Meclislere sevk edilmişti, hatta bendeniz o zaman Plan 
Komisyonunda üye bulunuyordum ve raportörlüğü de bana verilmiş, raporu 
hazırlanmış Komisyona takdim edilmek üzereyken 12 Marttan sonra tarafımızdan 
geri alınmıştır. Bu durumda iken ve bu tedbirler 1971 programında tavsiye edilmişken 
Sayın Erten’in “Efendim, Birimci Erim Hükümeti ne yapsın, İkinci Beş Yıllık Planı 
A. P. iktidarı yaptı, 1971 yılı Bütçesini A. P. iktidarı yaptı, 1971 yılı programını A. P. 
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iktidarı yaptı, Sayın Erim’in Birinci Hükümeti ise bunları uyguladı” demesindeki 
geçerlilik ve gerçekçilik durumunu şu izahatımla Yüce Meclisin takdirlerine 
sunmakla iktdıfa ediyorum... 

Aziz arkadaşlarım, eğer Türkiye’yi 12 Marta getiren hadiseleri bir siyasî partinin 
iktisadî veya siyasî anlayışına bağlar iseniz, meseleye doğru ve sıhhatli teşhis 
koymuş olmazsınız. Açıkça şu hususu belirtmeye ve- kabullenmeye hep beraber 
mecburuz ki, bugün Cumhuriyete ve rejime vaki olan illet ne şu siyasî partinin, ne 
bu siyasî partinin tutumu ve davranışı doğrudan doğruya beynelmilel komünizmin 
vaki tasallutudur. Bunu bu şekilde teşhis edip, tedbirlerini hep beraber bunun 
icaplarıma göre almaya ve komünizmin Cumhuriyete vaki bu tasallutu karşısında 
hep beraber millî cepheyi kurmaya mecbur olduğumuzun idrakine daha fazla zaman 
kaybetmeden kavuşmaya mecburuz... 

Sayın Feyzioğlu konuşmasında devreler itibariyle hayat pahalılığı ile ilgili 
istatistikî rakamları ortaya koydu. Onun için ben uzun boylu üzerinde duracak 
değilim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim; Devlet İstatistik Enstitüsünden aldığım 
rakamlara göre, 1970 Eylülünde 189,5 olan endeks, 1971 Şubatta 209,3’ıe çıkmıştır 
ki, artış % 10,4 civarındadır. 1971 Martında ise 210,5 olan durum, 1971 Kasımı 
ayında 245,8’e çıkmıştır ki, artış miktarı % 16.8’dir. Şimdi, birincisi devalüasyonu 
müteakip vukubulan bir fiyat artışıdır. Biraz evvel konuşmamın başında da ifade 
ettiğim gibi, devalüasyonu müteakip % 10 - 15 civarında bir fiyat artışını zamanın 
Hükümeti normal olarak kabullenmiş ve ortaya koymuştur. Hemen şunu da ifade 
edeyim, o günün gazetelerini açıp okursanız birçok iktisatçı, maliyeci ilim adamları 
“Eğer, fiyatları bu Hükümet bu seviyede tutabilirse büyük bir başarı elde etmiş 
sayılır” demişlerdir. Bunlar da bir vakıa olarak karşımızda. Karşımızda olan diğer 
gerçeği de biraz evvel okudum; Devlet istatistik Enstitüsü rakamlarına göre artış % 
10,4’tür. Burada bir faktörü daha ortaya koymaya mecburum. Sayın Ticaret Bakanının 
muhtelif konuşmalarında vardır, bendeniz Ticaret Bakanıyken söylemişimdir, 
benden evvelki ve benden sonraki bakanlar da söylemişlerdir, söylemeye de devam 
edeceklerdir; Türkiye’deki fiyat hareketleri kısmen de mevsimliktir. Eylül - Ekim 
aylarımdan başlar, Ocak - Şubata kadar fiyatlar bir yükselme seyri takibederler, % 
4 - 6 civarında. Şubat - Marttan itibaren gerilemeye başlar, Eylül - Ekim aylarına 
kadar devam eder, oran % 4 - 5 civarındadır. Demek oluyor ki, Türkiye’nin fiyat 
konjonktüründe normal bir vakıa olarak karşımızda bulunan mevsimlik fiyat artışları 
dahil devalüasyonu müteakip A. P. iktidarı zamanında meydana gelen fiyat artışı 
% 10,4’tür. Şimdi, insafınıza sığınarak bir sual soruyorum: Kaçırılan ipin ucu bu 
mudur, muhterem arkadaşlarım? Yoksa, sıkı sıkıya tutulan bir iktisadî durum mu 
vardır? ...

Sayın Muammer Erten, Birinci Erim Hükümeti zamanında dış ticaret rejiminde 
alınan -bize göre rijit ve çok katı olan- tedbirlerin müdafaasını yaptılar, onlara 
sahip çıktılar ve bunlara sahip çıkarken de meseleyi müşahhaslaştırdılar. Fikirlerini 
kuvvetlendirmek bakımından bu müşahhas hadise için de pamuk ihracatını 
ortaya koydular. Bildiğiniz gibi, Birinci Erim Hükümeti zamanında alivre satışlar 
durdurulmuştur. Alivre aslında ticaretin vazgeçilmez bir türüdür. Alivre satışlar 
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durduruldu, sonunda dünya pamuk piyasasında fiyatlar biraz yükseldi. Bu yükselme 
sonucu da dışarıya satılan pamuk bedelleri karşısında, ilk zamanlardaki fiyatlardan 
daha yüksek fiyatla satış imkânı bulunduğu için Türkiye’ye daha çok döviz girmesi 
temin edâmiş oldu; bu bir vakıa. Ama, siz bunu alivre satışların menedilmesine 
bağlarsanız ve bu yolla da alivre satışların aleyhinde bulunursanız, açık olarak ifade 
ediyorum, Türk ekonomisini, bihassa ihracatı felce uğratırsınız, elinizde ihraç malı 
olarak büyük stoklarla karşıkarşıya kalırsınız; bunun altından da ne Maliye çıkabilir, 
ne Hazine çıkabilir. 1971 yılında bu eğer böyle olduysa bunun sebebi alivre satışların 
kaldırılması değildir. 1971 yılı pamuk ve çinko istihsali fevkalade düşük olduğu 
için bu emtiaların fiyatları, dünya borsalarında bir artış göstermiştir. Bu artışın 
sonunda pamuktan elde edilen netice meydana gelmiştir. Gerçekte bu, alivre satışın 
menedilmesinden değil, dünya rekoltesinin düşük olmasındandır. 

Bilfarz bunun aksini düşünelim: Türkiye’de pamuk rekoltesi yüksek oldu, 
dünyada da yüksek oldu, siz o sene alivre satışı menettiniz; sonu hüsran olur beyler ben 
size söyliyeyim. Sayın Önsal, konuşmalarının bir kısmında diyorlar ki, “Hükümete 
güvenoyu ve Başkan vermiş olan partiler vergilere müspet rey vermelidirler”. Şimdi, 
bu Hükümetin nasıl kurulduğunu sayın Önsal dahil Türkiye’de bilmeyen yoktur, 
ama bunu niçin söyler; o da bizce meçhul değil. Yalnız, kendilerine şu kadarını 
söyleyeyim: Adalet Partisi ne Devleti sahipsiz bırakmaya kararlıdır, -biz Devleti 
sahipsiz bırakamayız, bunun mesuliyetine daima iştirak ederiz- ne de küçük parti 
hesapları için Devletin menfaatlerini bir kenara itecek espriye ve fikre sahibiz. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi bugün kamu kesiminin yatırımlarındaki 
finansman açığını bertaraf etmek için yetkililer bir taraftan mamullere zam 
yaparken, diğer taraftan da yeni vergi tedbirlerimi Hükümet Meclislere sevketmiş 
bulunmaktadır. Yetkililerin beyanlarıma göre, ya yatırımlardan kısıntı yapmak 
veya bu vergileri çıkarmak durumuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu husustaki 
konuşmalar bütçe müzakerelerinde uzun boylu yapıldığı için, müsaademizle 
zamanınızı daha fazla almamak için bu konuya bu kadar temasla yetineceğim... 

Her şeyden önce, İktisadî Devlet Teşebbüslerinin iki bölümde değerlendirilmesi 
lâzım geldiği ve bu yolun finansman ihtiyacının. karşılanmasında bize yeni imkânlar 
ve solüsyonlar sağlayacağına inanmaktayız. Şöyle ki; 

1. Genel vasfı ile kamu hizmeti gören işletmeler. 

2. Genel vasfı, kamu hizmeti olmaktan ziyade iktisadî işletme vasfındaki 
teşebbüsler. 

Birinci bölümdeki teşebbüsler için Hazineden, dolayısiyle bütçeden yardım 
yapılmasının izahı mümkündür. Zira, temel espri âmme hizmetidir. Bu yadırganacak 
bir husus telâkki edilmeyebilir, ama genel vasfı iktisadî işletme niteliğinde olan 
işletmeler için, birtakım finansman kaynaklarını yaratma imkânı varken, bu hususlara 
dikkat edilmeden bu işletmelerin zarar veya finansman ihtiyacının vergi yükü halinde 
vatandaşlara tahmil edilmesinin doğru ve isabetli bir tedbir olmadığına inanmaktayız. 
Onun için, Hükümete öncelikle tavsiyemiz; süratle bir tasnifin yapılması, finansman 
açığı ihtiyacı için genel niteliği kamu hizmeti görmek olan teşebbüsler için bütçe 
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yoluyle finansman durumlarının karşılanması, ama ikinci bölümdeki işletmeler için 
orta vadeli veya selektif kredilere müracaat olunmasının daha isabetli olacağını 
ifade etmek isteriz. Aslında vergi, bir yönüyle vatandaşı cebrî tasarrufa zorlamaktır. 
Halbuki bu tasarruf, zorla yapılabileceği gibi, gönüllü tasarrufları teşvik etmek ve 
bu tasarrufları orta vadeli veya selektiıf krediler halinde teşebbüslere ve yatırımlara 
aktarmakla da olabilir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle konuya mümkün olduğu kadar anahatlariyle 
temas etmiş bulunmaktayız. Detaya inen görüşlerimizi ve diğer tedbirleri ise, lehinde 
bulunduğumuz genel görüşmenin Yüce Meclisimizce kabulü halinde arz etmek üzere 
Adalet Partisi Grubu ve şahsım adıma Heyetinize en derin saygılarımı sunarım.”160 

Millî Güven Partisi Grubu adına Vefa Tanır (Konya) söz aldı ve grubunun 
görüşlerini sundu: “... gerek ihsan Ataöv, gerekse Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı, 
Anayasanın 88 nci maddesine dayanarak bu mevzuda daha etraflı bir görüş sağlamak 
için sizden, yani biz milletvekillerinden genel görüşmeye müsaade istiyorlar. Şu 
ana kadar yapmış olduğumuz usul bu. Bir genel görüşmenin içinde değiliz. Şu, şu, 
şu ehemmiyetli konulardan dolayı, ey Yüce Meclis, bir genel görüşme talebinde 
bulunuyoruz, bize müsaade ediniz diyorlar. Şimdi burada karşılıklı kusurlarımıza 
geliyorum: Evvelâ, içinde bulunduğumuz şartları hiç düşünmeden arkadaşlarımız 
ufacık bir meseleyi genel görüşme ve Meclis araştırması olarak buraya getiriyor ve 
gündem uzuyor. Birinci Erim Hükümeti zamanında verilmiş bir meseleyi, o zaman 
büyük ağırlığı olan bir meseleyi, bir dış ticaret meselesini düşünün; o zamankini bir 
de bugünkünü... Ve böylece ehemmiyetini kaybederek bugüne geliyor. 

İkincisi; bu mevzu üzerinde yalnız bu Çarşamba konuşmuş değiliz. Üç - beş 
Çarşamba konuştuk. Müsaade ederlerse arkadaşıma da bir sitem edeceğim: 
İstediğimiz, genel görüşme. Siz müsaade ederseniz ondan sonra detaylarına 
ineceğiz. Bir genel görüşme, fevkalâde güzel şeyler var; “işsizlik” demişiz, “dış 
ticaret” demişiz, “emisyon hacmi” demişiz... Bütün bunları içine alan “Hükümetin 
iktisadî tutumu hakkında bir genel görüşme” demişiz. Şu ana kadar, Sayın Sadık 
Tekin Müftüoğlu’nun 15,15’ten başlayıp 17,00’ye kadar Hükümetin genel iktisadî 
tutumu üzerinde saatleri dolduran konuşmasında, üzülerek söyleyeyim - Sayın 
Bakan da zannederim son olarak sözlü sorular için teşrif etmişlerdir. Yani, genel 
görüşmemiz Hükümetin tümünü kapsadığı halde- şu ana kadar bir genel görüşmenin 
muhatabolduğu Hükümet ortada yok. Şimdi, benim Sayın Başkandan ricam: 
Bu genel görüşmeyi lütfedip benden sonra neticeye bağlamayın. Hükümet ne 
düşünüyor?... Arkadaşlarımız ona göre bir genel görüşme açılıp açılmamasında bir 
karara varacaklar. Bir genel görüşme ki, henüz tazeliği üzerinde duruyor. Bugün 
buraya gündem dışı ilk çıkan arkadaşımız bir gübre meselesi getirdi ve ne dedi? 
Dakikalarca, Bu memlekette gübre yok. Zirai Donatım, elinden gübreyi tüccara 
kaçırmıştır ve tüccar da fahiş fiyat alabilmek İçin kolay kolay gübreyi vermiyor 
dedi. Şimdi, bir bakımdan da bir milyar dolar dövizimiz var diyen, bir Hükümeti 

160  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 60 (15 Mart 1972), 
s. 262-276.
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düşüneceksiniz; gübre yoksa, zamanında imdada neye yetişemediniz? Dövizimiz 
var diye övünüyoruz. Eğer içerdeki gübremiz kâfi gelmediyse.. Bakın görüyorsunuz, 
meselelerin tazeliği üzerinde. Yani bir Hükümetin genel politikası, bugün hakikaten 
Mecliste gündem dışı ve sözlü soru ile dışarda basınla hırpalanıyor. Anlatılıyor ama, 
Meclise çektiğimiz zaman ehemmiyetini kaybeder gibi oluyor. Bir kömür sıkıntısı, 
piyasa kontrolsüzlüğü... Hepsi bunların içinde. 

Muhterem arkadaşlarım, binaenaleyh, Anayasanın 88 nci maddesini bu Mecliste 
işletmeye başlayacağız. Bunu işletemezsek, bir gün bundan da çok ehemmiyetli olan 
bir konuyu buraya getirdiğimiz zaman 88 nci madde böyle geçiyor diye, Hükümet de 
burada böyle oturur. Biz buna ağırlığımızı koyarsak, meselelerin ağırlığında oy verir 
de, genel görüşmeyi açarsak, bundan sonra da hükümetleri burada oturtma imkânına 
sahiboluruz. Muhterem arkadaşlarım, sizden ricam, Sayın Başkandan ricam: Vakit 
bir hayli ilerlemiştir, lütfetsinler bu hususta Hükümet ne düşünüyor? Bir dahaki 
oturumda bunu da dinledikten sonra bu meseleyi işler hale sokabilelim... 

Konu ehemmiyetlidir. Gübre meselesi üzerinden alırsanız, Hükümetin ekonomik 
ve iktisadî tutumu hakkında uzun saatler burada konuşmak lüzumu ortaya çıkacaktır. 
Piyasa kontrolsüzlüğü üzerinden alırsanız ortaya çıkacaktır, emisyon hacmi 
bakımından alırsanız ortaya çıkacaktır, israf ve zamlar bakımından alırsanız ortaya 
çıkacaktır, işçi dövizlerinin bu ana kadar değerlendlrilememesi bakımından alırsanız 
ortaya çıkacaktır. Lütfedin, genel görüşmenin açılması lehinde oylarınızı kullanın. 
Arkadaşlarımdan ricam budur.”161 

Ticaret Bakanı Naim Talû söz aldı ve şu görüşleri dile getirdi: “...Dört 
arkadaşımızın vermiş olduğu önergeyi tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, mevzu, 
memleket ekonomisinin muhtelif kısımlarına taallûk etmektedir ve daha fazla 1971 
senesini içine almaktadır. Evvelâ şu hususu arz edeyim ki: Biz, Hükümet olarak 
bu mevzuun görüşülmesinin karşısında değiliz ve bu nevi görüşmelerin, bilhassa 
gelecek senelerdeki tutum üzerinde müspet neticeleri olacağına da inanmaktayız. 
Ancak, şu hususa işaret etmek isterim ki; malûm olduğu veçhile, bu mevzu daha 
fazla bizden evvelki Hükümet zamanına taallûk etmiş ve o zaman da verilmiş bir 
teklif mahiyetindedir. Bu bakımdan, bu mevzudaki bizim cevaplarımız bir Hükümet 
müdafaası şeklinde değil, objektif kriterlere dayanan bir mütalaa şeklinde gayet tabiî 
tezahür edecektir. 

Temas etmek istediğim bir nokta da şudur: Daha evvel de işaret ettiğim gibi, 
bunun karşısında değiliz ve faydalıdır. Ama, şu anda bunun büyük faydası var mıdır? 
Bunu bir nebze düşünmek lâzımdır kanaatindeyiz. Şu manada ki; memleketimizdeki 
ekonomik hadiseler üzerinde fertlerin tutumlarının fevkalâde büyük tesirleri 
olmaktadır ve efkârı umumiye, konuşulanları zaman zaman iyi anlayamamakta, bazan 
yanlış aksettirilmekte ve bu yüzden lüzumsuz tereddütler meydana gelmektedir. Bu 
bakımdan, eğer mazur görürlerse, bu konuşmanın biraz yersiz, bu müzakerenin biraz 
zamansız olduğu kanaatinde olduğumu ifade etmek isterim. Fakat, detaya inmeden 

161  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 60 (15 Mart 1972), 
s. 276-277.
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bu mevzudaki görüşlerimizi de kısaca arz etmek isterim. 1971 senesindeki ekonomik 
hadiselerin, kanaatimize göre bilinmeyen bir tarafı mevcut değildir. Burada daha 
fazla fiyatlar üzerinde durulmaktadır. Fiyat hareketlerinin ne şekilde inkişaf ettiği 
malûm olduğu gibi, bunun sebepleri de gayet açık olarak bilinmektedir. Kanaatimizce 
mühim olan mesele, 1971 senesinde ne olduğu değildir, - olan olmuştur, o manada 
mühim değildir demek istiyorum - mühim olan mesele, 1972 senesinde ne olacaktır? 
Mühim olan budur. Bilindiği gibi 1971 senesinde fiyatlar, yıllık vasatilere göre % 16 
nispetinde artış göstermiştir ve sene sonları rakamlarının mukayesesini yaptığımız 
zaman da nispet, bunun biraz daha üzerindedir, yani % 20’nin üzerindedir. Bu 
rakam, bu nispet normal bir ekonomi nizamı içinde ve normal bir devrede yüksek bir 
rakamdır. Ama biraz evvel de arz ettiğim gibi, bunun çok muhtelif sebepleri vardır 
ve bu sebepler muhtelif vesilelerle muhtelif yerlerde izah edilmiş bulunmaktadır. 
1972 senesinde fiyatlar ne olacaktır? Bunu da, şahsen ben muhtelif vesilelerle 
muhtelif defalar arz ettim ve şimdiye kadar da bu izahlarımın dışına çıkan bir gidiş 
meydana gelmemiştir. Bundan şunu kastediyorum: 1971 senesinin son ayında 
fiyatlar normal trendin içine girmiş, hatta biraz daha düşük halde artış göstermiştir. 
Biraz evvel sayın arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, - ben de tekrar edeyim yanlışlık 
olmaması için - bizde, fiyatlar mevsimlik harekete tabidir ve Eylülden Marta kadar 
yükselir, normal trendi budur. Mesele, Eylülden Marta kadar yükselme devresindeki 
temponun, bizim memleket şartlarına uygun bir tempo içinde olmasıdır. Bunun 
üstüne çıkarsa tehlike olur, altında kaldığı takdirde tehlike yoktur. Aralık ayında 
bu, normal artışın altında kalmıştır, Ocak ayında da normal artışın altında kalmıştır. 
Toptan eşya fiyatları Ocak ayında % 2,22 nispetinde artış göstermiştir ki, mevsimlik 
normal dalgalanma modeline göre bunun 2,71 olması icabediyordu. Demek ki, 
mevsimlik artış temposunun altında bir yükselme göstermiştir. Şubat ayı rakamlarını 
daha henüz almış değiliz. Ama günlük olarak muhtelif fiyatları takibediyoruz. Bu da 
bize, Şubat ayı rakamlarının da oldukça normal bir tempo içinde gitmekte olduğunu 
gösterecektir. Binaenaleyh, Ocak, Şubat, Mart ayları fiyatları, ki Ocak, Şubat aşağı - 
yukarı tahakkuk etmiştir. Mart ayında da fiyatlar normal giderse, - ki şimdiye kadarki 
göstergede böyle gittiğini ifade etmektedir. - 1972 senesinin fiyatlarının normal 
artış içinde kalmaması için, yine tekrar ediyorum hiçbir sebep yoktur. Yeter ki, 
anormal tedbirler meydana gelmesin. 1971 senesinin fiyatları, biraz evvel arz ettiğim 
nispetleri anormal denebilecek şekilde bir artış göstermiştir. Fakat, 1972 senesinin 
fiyatlarını da tetkik ederseniz görürsünüz ki, biraz gecikmekle beraber Haziran ayında 
fiyatlar iniş temposuna girmiştir. Fakat, bazı zaruretlerle o zaman yapılan muayyen 
zamlar, fiyat artış temposunu değiştirmiş, daha doğrusu iniş temposunu değiştirmiş 
ve fiyatlar artış istikametine gitmiştir. Binaenaleyh, 1972 senesinde de, fiyatlar 
üzerine fevkalâde müessir olacak tedbirler alınmadığı takdirde, fiyatların normal bir 
şekilde neticelenmesi mümkün gözükmektedir. Bunun dışında, ekonomimizin diğer 
göstergelerine baktığımız zaman da, yine 1972 senesi için endişe edilecek hususun 
şimdilik mevcut olmadığını görmekteyiz. Dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman 
şunu görüyoruz: 1970 senesi Ocak, Şubat devresini kapsayan iki aylık devrede 
ihracatımız 103 milyon dolar, 1971 senesinin Ocak, Şubat aylarında ihracatımız 121 
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milyon dolar, 1972 senesi Ocak, Şubat aylarındaki ihracatımızın yekûnu 193 milyon 
dolardır. 1971 senesinde % 15 gibi, bizim memleketimize göre oldukça iyi nispette 
bir artış elde edilmiş olmasına karşılık, sonunda, bildiğiniz gibi 676 milyon doları 
bulduk ve yine geçen sene bilirsiniz ki, Ocak, Şubat, Mart aylarında ihracatımız 
oldukça iyi bir tempoda gittikten sonra, bazı sebeplerle Nisandan İtibaren azalma 
temposuna girmiştir, yani artışta bir azalma temposuna girmiştir. Buna rağmen bu 
rakamı bulmuş bulunuyoruz. Bu sene, geçen senenin çok iyi olan bu ihracatına 
mukabil, iki ayda bu rakamların da çok üstüne çıkmış bulunuyoruz. Demek ki, 
diğer aylarda, geçen senekl tempoyu tuttuğumuz takdirde, daha şimdiden geçen 
seneki ihracat rakamını 70 milyon dolar geçmiş olacağız manasını taşımaktadır, 
bu rakamlar. Böylece, 700 milyonun üzerinde, belkide fevkalâdelik olmazsa, 750 
milyon dolara doğru ihracatımız gitmektedir. İthalât rakamları da bizi ümitlendirici 
bir istikamette seyretmektedir. Yine iki aylık mukayeseyi yaptığımız takdirde, 1970 
senesinde 161 milyon dolar, 1971 senesinde 189 milyon dolar, 1972 senesinde 207 
milyon dolardır. Kaldı ki, bu rakamlar tam manasiyle hakikati ifade etmemektedir. 
Şu manada ki, 1971 senesindeki rakamlar, devalüasyondan sonra, çok hızlandırılan 
transferler dolayısıyle büyük çapta ithalâtımız bir artış göstermiştir. Bu sene normal 
bir seyir içerisindedir. Ama, İthalât taleplerine baktığımız zaman, taleplerin büyük 
bir artış içinde olduğunu görüyoruz. Bu da, bu seneki ithalatımızın geçen senelerden 
daha yüksek olacağını göstermektedir ki, fiyat istikrarı bakımından fevkalâde mühim 
bir husustur. 

Bizim bu sene, yani 1972 senesinde takibettiğimiz ekonomik politika nedir? 
Bir nebze bundan bahsetmek isterim. Evvelâ kendi Bakanlığıma taallûk eden 
hususlara temas edeyim. Biliyorsunuz bizden evvelki Hükümet ithalât ve ihracat 
mevzuunda birtakım tedbirler almış bulunmaktaydı. Tabiî kendilerine göre haklı 
sebepleri vardır. Biz bu tedbirlerin bir kısmını bu memleket yararlarına uygun 
hale getirmek suretiyle ithalât ve ihracatın rahat işler hale geleceğine inandık ve 
bu istikamette tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Zannediyorum ki, bu tedbirlerin 
sonunda ithalâtımız olsun, ihracatımız olsun, suhulet içinde yürümektedir. Bunun 
yanında 1972 senesi için ekonomi bakımından mühim olan yatırımlar mevzuudur. 
Yatırımlar mevzuu hem içinde bulunduğumuz sene bakımından mühimdir, hem 
de gelecek senelerin kalkınma hızını teminat altına almak bakımından mühimdir. 
Biz, programımızda da ifade ettiğimiz veçhile, karma ekonomi sistemi içinde 
memleket ekonimisinin yürüyeceğini ifade ettik. Bunun manası, kamu kesimine 
dahil olsun, özel kesime dahil olsun, bütün kaynakların seferber edilmesi suretiyle 
yatırımların azamî hadde çıkarılmasıdır. Tabiî burada gözönünde bulundurulacak 
nokta, bunu yaparken istikrarın bozulmamasına da azamî dikkat etmektir. Kamu 
kesimi yatırımlarının artırılması, malum olduğu veçhile bütçe meselesidir. Çünkü 
bilindiği gibi, kamu kesimine dahil müesseseler bütçeden faiz ödemeden yardım 
gördükleri halde dahi bazı açıklarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Binaenaleyh, bu 
müesseselerin bankacılık sistemine gitmek suretiyle muayyen nispetlerde faizlerle 
yatırıma girmeleri hemen hemen İmkânsızdır. Bu bakımdan, kamu kesiminin 
yatırımlarının artırılması ancak bütçe imkânlarına bağlı bulunmaktadır ve bir manada 
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mahduttur. Bu sebepledir ki, huzurunuza birtakım vergi tedbirleri gelmektedir ve bu 
vergi tedbirleri neticesinde gelirlerin artması suretiyle Devlet yatırımlarının azamî 
haddine çıkarılması için çaba gösterilecektir. 

Özel sektörün yatırımları meselesine gelince: Burada iki nokta ehemmiyet 
kesbetmektedir. Bunlardan birisi dış tediye imkânlarımız; ikincisi de iç finansman 
meselesidir. Dış tediyeler bilançosu meselesi şu anda bir manada halledilmiş 
durumdadır. Malum olduğu veçhile gerek ihracattaki artışlar gerekse işçilerimizin 
gönderdikleri dövizlerin yüksek bir seviyeye gelmiş bulunması neticesinde 
rezervlerimiz yüksek bir seviyeye, 850 milyon dolar seviyesine gelmiştir ki, bu 
bizim memleketimiz için fevkalâde önemli bir hadisedir. Bu durum, memleketin 
asgarî üç dört senelik istikbalini bu mevzuda garanti altına almış bulunmaktadır. 
Tabiî hadiseler zaman geçtikçe unutuluyor. Bugün çok tabiî görülen bu durumu iyi 
değerlendirmiyoruz kanaatindeyim. Şahsen ben bu memlekette 20, 25 seneden beri 
döviz sıkıntısını çekmiş bir insan olarak, bu mevzuda bu derece rahat çalışmanın ne 
demek olduğunu çok iyi takdir etmekteyim. Temenni ederim ki, bütün alâkalılar da 
bu mevzuun ehemmiyetini bir nebze takdir buyursunlar. . Binaenaleyh, şu anda döviz 
mevzuu halledilmiştir ve yatırımların tamamlanması için bir sıkıntımız yoktur. ikinci 
mesele iç finansman meselesidir, iç finansman meselesini halletmek için de büyük bir 
çaba içindeyiz. Bankalar sisteminde bugün kifayetli likidite vardır. Ancak burada da 
bir yanlış anlama vardır, onu da arz etmek isterim. “Bankalar sisteminde çok para var, 
bu kullanılmıyor” şeklinde bir anlayış ortaya çıkmaktadır. Aslında 1971 senesinde 
mevduat artışı iyi bir tempo içinde gitmiş ve kifayetli likidite meydana gelmiştir, 
bankacılık sisteminde. Ancak, bunun diğer bir sebebi vardır. O sebebe dikkat etmeden 
neticeye varmak doğru değildir. Bu da transferlerle alâkalı bulunmaktadır. Eskiden 
bankalarda bu kadar likidite gözükmüyordu. Çünkü, bankalar sisteminden çekilen 
paralar bir sene müddetle beklemek üzere Merkez Bankasına intikal ettiriliyor 
ve bu paralar Merkez Bankasında duruyordu. Bu yüzden bankacılık sisteminde 
likidite azlığı varmış hissi ortaya çıkıyordu. Halbuki transferlerin süratle yapılması 
neticesinde artık, uzun bir müddet Merkez Bankasında para depozite etmek ihtiyacı 
kalmadığından, ithalât bakımından bankalara fazla talebolmadığı için, bankaların 
likidite vaziyeti daha iyi hale gelmiştir. Bu, tabiî kullanılacaktır ve kullanılmaktadır. 
Ayrıca, Merkez Bankası Banka Meclisince  alınan son bir karar vardır. Bunu ben 
daha evvel de ifade etmiştim. Bu da çok mühim bir tedbirdir; bilmiyorum kifayetli 
şekilde dikkat buyuruldu mu? Bu karar ile, bankalar, plasmanlarının yüzde onunu 
orta ve uzun vadeli kredi olarak vermeye icbar edilmiş bulunuyorlar. Bunun 
portesi, çok kaba hesapla asgarî İki - ikibuçuk milyar liradır. Demek ki, transferler 
bakımından bir taraftan döviz rahatlığı sebebiyle bir problem yoktur, alâkalılar 
rahatlıkla yatırıma gidebilirler; diğer taraftan, iç finansman bakımından, Merkez 
Bankasının orta vadeli reeskontlarına ilâve olarak ve bankaların normal olarak kısa 
vadeli kredilerle finanse ettiği kısma ilâve olarak, bugün takriben ikibuçuk milyar 
liralık bir meblağ yatırımcıların emrine tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle iç 
finansman meselesinin de özel sektör bakımından büyük çapta halledilmiş olduğuna 
inanmaktayız. Ayrıca, Gider Vergisi bakımından da bir tadilât teklifi getirilmiştir. Bu 
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nevi plasman faizleri üzerinden artık, Meclislerce kabul buyurulduğu takdirde, bir 
gider vergisi de alınmayacaktır. Bu suretle bu kredileri % 12 ile kullanma imkânı 
meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu da oldukça mühim bir hadisedir; şimdiye kadar 
bunun çok daha üstünde faiz vermek zaruretinde idiler. Kaldı ki, ayrıca muayyen 
sektörlere sübvansiyon vermek meselesi de Hükümette görüşülmektedir. Bu da 
tahakkuk ettirildiği takdirde yatırımlar daha da kolaylaşacaktır. Bu suretle halkanın 
muhtelif noktalarını tamamladığımız kanaatindeyiz. Şu anda tek eksik olan nokta, 
teşvik tedbirlerinin henüz kanunlaşmamış olmasıdır. Fakat biz bu kanunlaşmayı 
beklemeden ihracat mevzuunda zaten gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. 

Yatırımlar bakımından da gerekli tedbir alınmıştır. Fakat temennimiz, teşvik 
tedbirlerine müteallik kanunun da biran evvel Parlamentolara gelip kabul edilmek 
suretiyle meriyete girmesidir. Bu da yapıldığı takdirde, artık bütün mesele alâkalılara 
kalmaktadır. Biz Hükümet olarak bütün tedbirleri almış hale geleceğiz. Bundan sonra 
siyasî ortamda herhangi bir bozukluk meydana gelmediği ve bugün mevcudolan 
ümitli durum devam ettiği takdirde, yatırımların büyük bir şekilde artacağına 
inanmaktayız. Müsamahanıza sığınarak arz ediyorum, burada Parlamentolarımıza 
da büyük bir vazife düşmektedir ki, - bu maruzatım bu konuşmamla da alâkalıdır 
- efkârı umumiyeyi tereddütlere sevk edecek şekilde beyanlarda bulunmaz isek, ben 
eminim ki, yatırımlar büyük bir hızla artacaktır. 

Ekonomi hakkındaki görüşlerimi tamamlamadan evvel şu hususa da işaret etmek 
isterim ki, para - kredi politikası, gayet tabiî ekonomi içinde fevkalâde mühim bir yer 
işgal etmektedir. Hatta kanaatimce, eğer aşırı gidilmediği takdirde malî politikanın 
da önüne geçer. Para - kredi politikası malî politikayı düzeltir; ama malî politika 
düzeltilecek halde olduğu takdirde... Çok aşırı gidildiği takdirde düzeltemez. 
Binaenaleyh, 1971 senesinde para arzının bu memleket ihtiyaçlarının üstünde arttığı 
doğrudur; % 21 nispetinde bir para arzı artışı olmuştur. Bu yüksek bir rakamdır ve 
fiyatlar üzerinde de mutlaka müessir olmuştur. Başka türlü düşünmeye İmkân yoktur. 
Ama bunun sebepleri malumdur, burada detayına girmek istemiyorum. Niçin % 21 
artmıştır? Bunun sebebi gayet sarih olarak bilinmektedir. 

Binaenaleyh, 1972 senesindeki politikamız, para - kredi politikası olarak, bu 
memleket ekonomisinin şartlarına uygun bir politika takibetmek ve her halükârda 
fiyatlar üzerinde müessir olacak bir aşırı likidite yaratmamak şeklinde olacaktır. 
Bunu da yapacağımıza inanmaktayım. Bütün bu arz ettiğimiz hususları bir araya 
getirdiğimiz zaman sosyo - politik hadiseler dışında ekonomik hadiselerden 
korkmaya ve bu mevzuda endişe duymaya mahal yoktur. Birkaç defa söyledim, tekrar 
söylemekten kendimi alamıyorum: Türk ekonomisi sağlamdır ve bu anlayışımın 
1972 senesi sonunda hakikat olacağına inanıyorum ve bunu temenni ediyorum. Sayın 
Başkan, sözlerimi bitirirken tekrar arz etmek isterim ki, bu görüşmenin açılmasına 
katiyen karşı değiliz; açılsın, görüşülsün. Ama, şu anda faydalı mıdır? Bu hususta 
bendenizin tereddütleri vardır.”162 

162  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 60 (15 Mart 1972), 
s. 277-281.
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Hükümet adına aynı konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez (Kütahya) 
söz aldı ve şu görüşleri savundu: “...Gerek önerge sahibi arkadaşlarımız, gerek bu 
önerge dolayısıyle grupları adına konuşan arkadaşlarımız; Türkiye’de müşahade 
edilen hayat pahalılığı etrafında fikirlerini serdederken, hayat pahalılığına sebebolarak 
özellikle bazı noktalar üzerinde durmuşlardır. Ben, bu özellikle üzerinde durulan 
birkaç noktaya arzı cevab etmek için huzurunuza geldim. Sayın Ticaret Bakanı 
arkadaşlarımızın mütalaalarına bunları ilâve etmek istiyorum. Özellikle üzerinde 
durulan konulardan birisi, Personel Kanununun hayat pahalılığına sebeb olduğu 
konusudur; diğeri de devalüasyonun Ihayat pahalılığına sebeb olduğu konusudur. 
Takdir buyurursunuz ki, huzurunuzda şu konuşmayı yapan arkadaşınız, hem Personel 
Kanununun hatasının ve sevabının sorumluluğunu omuzlarında taşımaktadır, hem de 
Türkiye’de devalüasyon gilbi önemli bir operasyon yapıldığı zaman Maliye Bakanı 
olduğu için yine bu operasyonun da sorumluluğunu omuzlarında taşımaktadır. 
Aslında, beni, huzurunuzda söz söylemeye sevkeden husus da budur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye’de 1971 yılı içerisinde müşahade edilen hayat 
pahalılığını mücerret ne devalüasyona isnad ettirmek mümkündür, ne de Personel 
Kanununa dayamak mümkündür. Personel Kanunu konusunda söyleyeceğim husus, 
özetle şu; -huzurunuzu fazla işgal etmek istemiyorum- biliyorsunuz, eğer hatıramda 
yanılmıyorsam ya 1965 yılı olacak yahut 1966 yılı olacak, memur maaşlarına % 10 ve 
15 nispetinde bir avans verilmiş ve bu suretle mlemur maaşları % 10- 15 nispetinde 
yükseltilmişti. Aradan geçen altı sene zarfında memur maaşlarına en küçük bir ilâve 
yapılmamıştı. Kalkınma halinde olan Türkiye’de, fiyatların, her sene bir miktar 
arttığı da gerçekti. Meselâ 1965 yılında fiyatlar % 8 nispetinde artmıştı. Bu fiyat 
artışları yıldan yıla devam ederken, memur maaşlarının olduğu yerde bırakılması 
mümkün değildi. “Personel Kanunu, memur maaşlarına fazla zam getirmiştir” 
iddiasını ileri sürmek mümkünse de, dikkat ettim, hiç bir arkadaşım, burada açık bir 
şey söylemedi, “memur maaşlarına, yapılması lâzım gelenden daha fazla bir zam 
yapılmıştır” tarzında bir mütalaada bulunmadı. Aksine, hayat pahalılığının, memur 
maaşlarına yapılan zamların tesirini gidermek üzere olduğu konusunda mütalâalar 
serdeden arkadaşlarımız oldu. 

Muhterem milletvekilleri, Personel Kanunu hazırlanırken, asgarî işçi ücretinden 
hareket edilmiştir. Memur, işçiye verilen asgarî ücretten daha az maaş almamalıdır 
noktasından hareket edilmiştir. Ve bu mebdeden hareket edilerek muayyen bir nispet 
dahilinde değil ve fakat liyakat esası gözönünde bulundurulmak suretiyle bildiğiniz 
şekilde, burada uzun uzadıya müzakere mevzuu oldu, bilcümle yan ödemeler 
de kaldırılmak kaydıyle memur maaşlarına bu ilâveler, değişen katsayı sistemi 
getirilerek yapılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, biliyorum, mevzumuz Personel Kanunu değil, ama 
Personel Kanununun lehinde, aleyhinde çok söz söyleniyor. Gönül arzu eder ki, 
Personel Kanunu konusunda bir genel görüşme açılmasın da, Personel Kanununun 
hazırlandığı sırada, Meelislerdeki müzakeresi sırasında ve Personel Kanununun 
tatbikatında neler olup bitmiştir? Bu sayılıp dökülsün... 
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Sayın Başkan lütfettiler, bu hususta da bir genel görüşme talebi varmış. Bu konu ile 
ilgili tartışmaları o genel görüşmeye bırakıyorum. Yalnız, burada şunu söyleyeyim ki, 
Personel Kanununun sorumluluğunu taşıyorum. Bunu her zaman, her yerde müdafaa 
ederim. Ve hiç kimseye de sorumluluk yüklemek âdetim değildir. Pahalılığın yegâne 
sebebi Personel Kanunu değil. Bir de devalüasyon konusu var. Şimdi muhterem 
arkadaşlar, bir memlekette devalüasyonun ekonomik şartları varsa, o memlekette 
devalüasyon yapılır. Bunu, çok münakaşa ettik. Ve devalüasyon yapıldığı zaman, 
bu, fiyatlara tesir eder. Bu da açık bir şeydir. Çünkü ithal ettiğiniz malların fiyatları 
yükselir, ithal ettiğiniz yatırım mallarının fiyatları yükselir, hammaddelerin fiyatları 
yükselir. Bu da, mamullerin maliyetini yükseltir. Burada, arkadaşlarımızın gözden 
uzak tuttukları nokta şu, devalüasyonun resmen ifade edilen nispeti % 66 dır ama, 
aslında devalüasyonun nispeti % 66 değildir. O, bir gerçeği tescil eden bir nispettir, 
bir bakıma. Biliyorsunuz, Türk Lirasının devalüasyondan önce kuru 9 lira idi. Ama 
9 liraya alış veriş pek muayyen muamelelere münhasır idi. Seyahat dövizi vardı, 12 
liraydı, işçi dövizi vardı, keza öyleydi. Ve öyle muameleler vardı ki, serbest piyasada 
da dolar 13 liraya, 14 liraya muamele görmekte idi. Sadece ihracat dövizlerinde bu 
9 lira cari idi. ithalâtta da endirekt surette Damga Resmî vardı, ithalat bedelleri % 
130, % 160 nispetinde bankalara teminat olarak yatırılan ithalat teminatları yıllarca 
beklemekteydi, bunlara faiz ve komisyon ödenmekteydi. Bu da, ithalat mallarının 
maliyetine girmekteydi. Binaenaleyh Damga Vergisini de hesaba katarsanız ithalat 
dövizi dahi 9 lira değildi. Bu işin yükü, sadece ihracat mallarına taalluk ediyordu ve 
Türkiye’nin traditionel ihraç mallarını da ziraî mahsuller teşkil ettiği için, tesirini 
daha ziyade o sektörde göstermekteydi. Ve Türkiye ithalatı finanse etmenin güçlükleri 
içindeydi. Büyük güçlüklerle karşılaşılıyordu. Devalüasyon operasyonundan 
sonradır ki, Türkiye’de dış finansman konusu halledilmiştir. Bir defa, Sayın Ticaret 
Bakanımız zannediyorum ifade buyurmuştur, bekleyen 300 000 000 dolar tutarındaki 
transfer eritilmiştir, Türkiye’nin döviz rezervleri de - benim şu anda hafızamda olan 
rakam 850 000 000 dolardır, şimdi belki daha da yükselmiş bulunmaktadır - 850 000 
000 doları bulmuştur. Dış finansman konusu halledilmiştir. Devalüasyonun elbette 
ki, ithal mallarının pahalılanmasmda, elbette ki, hayat pahalılığında tesiri olacaktır. 
Ama, devalüasyonu da pahalılık için yegâne söbebolarak göstermek, hatalıdır. öyle 
ise pahalılığın sebepleri nelerdir? Madem ki, tek başına bunlar değilmiş, pahalılığı 
yaratan sebepler nelerdir noktasına geliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu çatı altında vazife gördüğüm müddetçe herşeyi doğru 
ve her şeyi açık açık söylemeye gayret etmişimdir. Şimdi de yine öyle yapıyorum. 
Hayat pahalılığının sebepleri şunlardır; Bakarsanız, bütün dünyada 1971 yılı 
içerisinde fiyatlar artmıştır. Artış, bütün dünyada olmuştur. Türkiye bundan masun 
kalamazdı. Dünyadaki fiyat artışları Türkiye’ye de tesir etmiştir, bir. 

İkincisi, Türkiye kalkınma halinde olan bir memlekettir. Yatırım yapan, 
yatırımlar için bütçesinden para sarfeden bir memlekettir. Kalkınma halinde olan 
her memlekette fiyatlar % 3,4,5 bazen % 6 civarında, nispî fiyat istikrarı dahilinde 
her sene artar. Binaenaleyh, 1971 yılı içindeki artışların içinde bütün dünyada artan 
fiyatların tesiri vardır, kalkınma halinde olan bir memleket olduğumuza göre her 
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sene, normal olarak kabul etmemiz iktiza eden % 4, % 5 nispetindeki fiyat artışı da 
vardır. Bir başka sebep, devalüasyondur. Devalüasyonun da tesiri vardır. Eder üç; üç 
sebep oldu. 

Dördüncü bir sebep, Personel Kanunudur. Elbette ki, maaşları artırırsanız, talep 
artar, arz eğer talebi takibedemezse fiyat artar. Personel Kanununun talebi artırdığı 
bir gerçektir. Ama sadece zarurî ihtiyaçlarını temin ederek kifafı nefs elden küçük 
memurun, orta seviyedeki memurun talebini artırmıştır, artırması da gerekirdi. 
Binaenaleyh Personel Kanununun da bir tesiri vardır. Bu, dördüncü sebep oluyor. 
Altıncı sebebolarak, toplu sözleşmeler, toplu sözleşmelerle yapılan ücret artışları... 
Kabul buyurunuz ki, bunun da çorbada tuzu vardır. 

Yedinci sebep, bazı temel mal ve hizmetlere yapılan zamlardır. Kamu sektörünün, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin mamullerine büyük ölçüe yapılan zamlardır, demire, 
kömüre, kâğıda, elektriğe, PTT hizmetlerine yapılan zamlardır. 

Sekizinci sebep de, işçi dövizleridir. Şimdi, arkadaşlarımız, hem işçi dövizi 
gelsin istiyorsunuz, hem de, hayat pahalılığı yarattı diyorsunuz tarzında münakaşa 
ediyorlar. Hâdiseye doğru açıdan yaklaşmak lâzımdır. Döviz geldiği zaman Merkez 
Bankasının kasasına konuluyor ama, onun mukabili olan Türk Lirası dışarıya çıkıyor. 
Demek ki, 850 000 000 dolar mukabili Türk Lirası piyasaya çıkmıştır. Bu da talebi 
artırıcı bir unsurdur. 

Bunun yanında, dokuzuncu sebebolarak destekleme alımları dolayısıyle 
bazı mahsullerin fiyatlarının artırılması sayılabilir. O da piyasaya bir iştira gücü 
çıkarıyor. Muhterem arkadaşlarım, şimdi hatırıma gelen bunlar, demek ki şöyle bir 
düşündüğümüz zaman Türkiye’de hayat pahalılığının sekiz on sebebi bulunabiliyor. 
Hepsinin - aynı ölçüde olmasa bile - bu işte tesiri vardır. Şimdi hatıra bir sual 
geliyor, “çok iyi. Madem ki, hepsi de makul ve normal bir sebebi varmış, bırakalım 
da devam etsin”.. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Bu tedbirleri aldıktan sonra, hayat 
pahalılığının artmasını da önlemek lâzımgelir. Bu bir denge meselesidir. Arz ile talep 
arasındaki dengeyi gözetmeye mecbursunuz. Ve ekonominin istikrarını bir muayyen 
seviyede tutmaya mecbursunuz. Bu kürsüden Maliye Bakanı sıfatıyle şu sözü 
söyledim. “1970 yılının Ağustos’unda tatbike konulan ekonomik programdan sonra 
Türkiye’de ekonomi yeni bir düzeyde istikrar bulacaktır”, bunu arz etmiştim. Şimdi 
son aylarda bakıyoruz, o istikrara geliyor gibiyiz. Fiyat artışları durmuştur ve eski 
hızını kayıbetmiştir. Ekonominin istikrarını temin için bazı tedbirler almak gereklidir. 
Bunların içerisinde benim şahsî fikrimce başta gelen tedbir, üretimi artıracaksınız, 
arzı artıracaksınız. Gerek ziraî üretimi, gerek sınaî üretimi artıracaksınız. Bu, 
anatedbirdir. Ziraî üretimi artırmak tamamiyle Hükümetlerin elinde değildir. Geniş 
ölçüde Türkiye’de ziraat, hava şartlarına bağlıdır. Geçen sene gayet iyi bir mahsul yılı 
idrak ettik. Onun çok müspet tesiri olmuştur. Ama sınaî yatırımlarda, ziraî yatırımlara 
nazaran, sınaî yatırımları, sınaî üretimi artırmada Hükümetler daha müessir tedbirler 
alma şansına sahiptirler. Bunun için çabuk tesirini gösterecek, kısa zamanda netice 
verecek yatırımları teşvik etmek lâzımdır. O yatırımlara gitmek lâzımdır. Başlamış 
yatırımları biran evvel tamamlamak lâzımdır. Mevcut sınaî tesisleri tam kapasite ile 
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çalıştırmak lâzımdır, Bunun yanında hayat pahalılığı ile mücadele için, mal kıtlığını 
önlemek için bilgili olarak ithalât yapmak lâzımdır. Gayet tabiî, kamu masraflarının 
sıhhatli kaynaklardan beslenmesi, sılhhatli kaynaklardan karşılanması lâzımdır. 

Hükümetiniz olarak şu saydığım anatedbirler üzerinde bütün dikkatimizi 
harcıyoruz. Mevcut tesisleri tam kapasite ile çalıştırmak için bu vazifeyi deruhte 
ettiğim günden beri çalışıyorum. Bu gayet önemli bir konudur. Yaptığımız tahkikat 
bunun çok önemli bir konu olduğunu da göstermiştir. Sanayi Bakanlığında bu vazifeyi 
deruhte ettiğim ilk ayın ilk haftasında yaptığımız toplantılarda bunu ortaya koydum, 
Bu konu ile ilgili olarak İstanbul Sanayi Odasının, 829 iş yerinde yaptığı bir tetkikat 
neticesinde, bu 829 iş yerinden ancak % 17’sinin tam kapasite ile çalıştığı neticesine 
varıldı. Bir vardiya çalışan bir fabrikanın iki vardiya, üç faydiya çalışmasını temin 
etmek lâzımdır. Bu suretle sınai üretim artar, bunu yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca 
gerek kamu kesiminde, gerek özel kelsimde yatırımları yavaşlatmamak, biran önce 
neticelendirmek lâzımdır. Buna da çalışıyoruz. Kamu kesiminde finansman imkânları 
bulduğunuz takdirde bu tamamiyle elinizdedir; ama özel kesimde her şey size bağlı 
değildir. Bunu ancak teşvik edebilirsiniz. Bunun için de Hükümet programına uygun 
olarak Teşvik Tedlbirleri kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır ve Bakanlar 
Kuruluna sunulmuştur. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra huzurunuza 
gelecektir. Ancak, bu tasarı normal prosedür içerisinde kanunlaşmcaya kadar 
zaman geçecektir. Bu zamanı telâfi etmek için de bir kararname taslağı hazırlandı 
ve Bakanlar Kuruluna sevkedildi, bugün radyoya da söyledim. Bu kararnameye 
göre de - evvelce olduğu gibi, 1972 programı bunu kısıtlamıştı, bilhassa özel kesim 
için kısıtlamıştı. Kamu kesimi için kısıtlamıştı - evvelce olduğu gibi uygun bulunan 
projelere gümrük indirimi, gümrük muafiyeti tanınabilecektir. Bu muayyen bir 
süre yürürlükte kalacaktır, kanun yetişinceye kadar. Bu rejim ile yatırım indirimi 
ve gümrük taksitlendirilmesi diğer teşvik tedbirleri de imkân dâhilinde, normal bir 
faizle kredi tedbirleri de alınmış bulunmaktadır. Bunlarla, bu suretle, yatırımlar teşvik 
edilmiş olacaktır. Yatırımların teşvik edilmesi ve sınai ürünlerin artırılması konusu 
muvaffak olduğu nispette hayat pahalılığını önleyici bir tedbir olarak görünecektir, 
neticelerini öyle verecektir.

 Sözlerimi burada bitiriyorum. Bu genel görüşme önergesi hususunda bir şahsî 
mütalâamı ilâve etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bütçe yeni kabul edildi. Bütçenin tümü üzerindeki 
müzakerelerde, Bakanlık Bütçeleri üzerindeki müzakerelerde - komisyonda, 
Senato’da ve Mecliste - şimdi üzerinde durduğumuz konular bütün genişliği 
ile tartışılmıştı ve bir genel görüşmenin vüsatinde ve hatta bazan onu da geçerek 
tartışılmıştır. Bütçe kabul edileli çok az bir zaman geçti. Bu hususu dikkatlerinize arz 
ediyorum. Bununla beraber genel görüşme önergesinin kabul edilmesine ve genel 
görüşme açılmasına muhalif olmadığımızı da beyan ederim.”163 

163  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 60 (15 Mart 1972), 
s. 281-284.
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Anayasanın 89 ncu maddesinin tayin ettiği prosedür içinde, genel görüşme 
hakkındaki önergenin üzerinde, grup sözcülerinin ve Hükümet adına aynı konuşmayı 
tamamlayıcı ayrı ayrı iki bakanın beyanlarından sonra Meclis Başkanı, aynı madde 
gereğince genel görüşme açılıp açılmaması hususunu Genel Kurulun tasviplerine 
sundu. Konu hakkında genel görüşme açılması hususu kabul edildi. Başkanlık, 
Anayasanın 89 ncu maddesinde yapılan tadilin getirdiği espri içinde ve 9 Haziran 
1971 tarihli 110 sayılı birleşimde alınan karar gereğince, bu genel görüşmenin, 
gensoruda olduğu gibi, belli bir süre içinde görüşülmesi hususunda gün tayin 
etmeksizin gündemdeki yerini alacağı hususunu beyan etti.

CELAL KARGILI (İÇEL): Kültür Bakanlığının yeniden kurulması 
hakkındaki görüş ve esasları tespit etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/41)

Celal Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 4 Ocak 1972 tarihinde 
sunulan, Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkında görüş ve esasları tespit 
etmek amacıyla genel görüşme açılması istemi, Millet Meclisi’nin 12 Ocak 1972 
tarihinde toplanan 27 nci birleşiminde ele alındı. Kargılı, önergesinde, 20. 10. 
1970 tarihinde, millî kültür ve sanatın kendi hüviyetinde gelişip, zenginleşmesi 
ve korunması için bir Kültür ve Sanat Bakanlığının kurulmasını öngören bir genel 
görüşme önergesini verdiğini; bu önergesinin, 9. 12. 1970 günkü 19 ncu birleşimde 
okunarak gündeme alındığını, ardından 1 nci Nihat Erim Hükümetinin göreve 
haşlamasından bir süre sonra Kültür Bakanlığının kurulması nedeniyle 

önergesini geri aldığını belirterek 2 nci Erim Hükümetinin göreve başlamasıyla 
anlaşılamayan bir nedenle Kültür Bakanlığının kaldırıldığını, Anayasanın 50 nci 
maddesinin “Devlet tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını sağlar” 
demesiş nedeniyle Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkındaki görüş ve 
esasları tesbit etmek amacıyla bir genel görüşme açılmasını teklif ediyordu.164 

CELAL KARGILI (İÇEL): Üniversite ve yüksek okullarda çift öğretim 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve çareleri tespit etmek maksadıyla 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi 
(8/42)

Celal Kargılı (İçel) tarafından Meclis Başkanlığına sunulan, üniversite ve 
yüksek okullarda çift öğretim sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve çareleri 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Şubat 1872 tarihinde toplanan 37 
nci birleşiminde görüşüldü:

“Bugün üniversiteye başvuran 100 bini aşkın öğrencinin ancak 35 bini 
üniversiteye girebilme olanaklarına kavuşabilmiştir. Bu durumda, 70 binden fazla 
genç öğrenci açıkta kalmıştır. Günümüz koşullarında bu gençlerin tümü askere 
gidemiyeceklerine ve belirli bir iş sahibi olamıyacaklarına göre; 70 bin aileyi 
ilgilendiren, böylece 1 milyona yakın insanın sorunu haline gelen bu kangrenlenmiş 

164  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 27 (12 Ocak 1972), s. 178.
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yarayı tedavi etmek Hükümetin başta gelen görevlerindendir. Anayasamızın 50 
nci maddesi, “Halkın öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta 
gelen ödevlerindendir” demesine rağmen, Hükümetin halen bu işe el atmaması 
da Anayasa gereği, bir ödevi yerine getiremeyişinin açık bir örneğidir. Bu soruna, 
eğitim reformu gerçekleştrilinceye kadar, günümüz koşullarında tek çözüm yolu, 
üniversite ve yüksek okullarda “çift öğrenim” sisteminin uygulanması olacaktır. Bu 
yol, hem, açıkta kalan öğrencilere okuma olanakları sağlayacak, hem de öğretim 
kadrolarındaki tıkanıklıkları giderecektir. Aynı zamanda bu yolla planlanmanın 
öngördüğü hedefe ulaşmak için gerekli insangücüne biran önce sahib olma imkânına 
da kavuşulacaktır. Nihayet bu yolla, özel yüksek okulların devletleştirilmesinden 
sonra ortaya çıkan öğrenciler aleyhine durumların da çözümlenmesi fırsatı yaratılmış 
olacaktır. Ancak bu uygulama geçmişte bu soruna çözüm bulmak için İstanbul 
Üniversitesinin bâzı fakültelerinde, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ve 
İstanbul Tıeıknik Üniversitesinde, üniversite yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin 
feragat ve fedakârlıklariyle uygulanmasına başlanılan ve olanaksızlıklar ve 
plansızlık nedeniyle başarısızlığa uğrıyan gece eğitimi biçiminde anlaşılmamalıdır. 
Bu konudaki görüşlerinden yaranlanmak amaciyle kendileriyle görüştüğümüz, 
Ankara Üniversitesi rektörü Prof. Tahsin Özgüç, İstanbul Üniversitesi rektörü Prof 
Nazım Terzioğlu, Ege Üniversitesi rektörü Prof. Yusuf Vardar ile Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Erol Cansal, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı 
Prof. Şerafettin Turan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Lûtfi Tat ve Ziraat Fakültesi eski 
Dekanı ve şimdiki Tarım Bakanı Prof. Necmettin Sönmez de aşağıdaki görüşte 
birleşmişlerdir. “Bu sorun, üniversite ve yüksek okullarda, çift öğrenim” sisteminin 
uygulanmasiyle çözümlenebilir. Ancak, bu sistemin uygulanması palyatif tedbirlere 
değil, Hükümetçe sağlam temellere dayandırılmalıdır. Bu amaçla, Hükümet öğretim 
üyelerinin ve gerekli personel kadrosunun temini ile bunların ödenek ve diğer 
ihtiyaçlarını karşılayacak kanuni tedbir ve çareleri bulmalıdır.” İşte bu koşullar 
altında, bu soruna bir çözüm yolu bulmak amaciyle, üniversite ve yüksek okullarda 
çift öğrenim sisteminin uygulanmasını temıin için gerekli tedbir ve çareleri tesbit 
etmek yönünden Anayasaınım 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.”165

SUNA TURAL (ANKARA): Ve Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın 657 
sayılı Devlet Personel Kanununun uygulanmasından doğan huzursuzlukları 
ve bu konuda Maliye Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/43)

Suna Tural (Ankara) ve Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından sunulan, 657 sayılı 
Devlet Personel Kanununun uygulanmasından doğan huzursuzlukları ve bu konuda 
Maliye Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 88 nci 

165  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 37 (9 Şubat 1972), 
s. 656-657.
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maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergeleri, Millet Meclisi 
Başkanlığına 10 Şubat 1972 tarihinde sunuldu. Önerge, 15 Mart 1972 tarihinde 
toplanan 60 ncı birleşimde Genel Kurul’a sunuldu: 

“800 bin kamu hizmetlisini yakından ilgilendiren ve yıllardan beri tatbikatı 
beklenen 657 sayılı Devlet Personel Kanunu Yüce Meclisten çıktıktan sonra taşıdığı 
ruh ve mana bir yana itilmiş, Maliye Bakanlığının kendisini kanun vazı imiş gibi yetkili 
addederek yanlış ve keyfî bir tatbikat içine girmesi neticesinde, Maliye Bakanlığı 
mensupları dışında görev almış Devlet personeline kanunun uygulanmasında 
tezatlara düşülmüştür. En küçük dereceli Devlet memurundan en yüksek dereceli 
Devlet memurlarına kadar gerek intibakların yapılmasında ve gerekse derece 
kadrolarının tahsislerinde adaletsizliğe yol açan bir tutum ve davranışa gidilmiştir. 
Mezuniyet yeri, memuriyet unvanları ve kamu kesiminde gördükleri görev itibariyle 
aynı olanlar arasında bugün telifi mümkün olmayan eşitsizlikler yaratılmış, hatta 
çıkarılan kararnamelerle de kanunun ruhuna aykırı olarak yeni dereceler ve kadrolar 
ihdas edilmiştir. Bunun en canlı delili 19 Kasım 1971 tarihli ve 14020 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 12. 11. 1971 tarih ve 7/3434 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde ihtas edilen kadrolardır. Bu kadrolar Maliye 
Bakanlığının inhisarcı zihniyeti ile ve kendi arzularının ifadesi olarak yer almıştır. 
Bir taraftan intibaktaki hatalarla Devlet personeli mağdur edilirken bir taraftan 
da yıllarca önce iktisabettikleri kadroların kendilerine verilmemesi nedeniyle 
kamu kesdıminde başarıyı azaltacak bir durum yaratılmış, bunun neticesinde de 
Devlet memurları arasında derin huzursuzluklara ve adaletsizliklere yol açılmıştır. 
Başarılı çalışan Devlet memurları Maliye Bakanlığının tutumu ve Bakanın yersiz 
zamansız beyanlarından endişeye düşmüş, hatta Devlet memurları haklı bir hayrete 
duçar olmuşlardır. İktisadî Devlet Teşekküllerinde görev almış memurlara hâlâ 
kadroları verilmemiş bu kesimlerdeki personelin vazife duyguları heves ve arzuları 
da kırılmıştır. Kanunlar hiç bir zümrenin menfaatine göre tedvin edilemeyeceği 
gibi kararnamelerle muayyen zümrelere muayyen derece kadroları da tahsis 
olunamıyacağı da tabiîdir. Kanunun ruh ve manası kamu kesiminde çalışan Devlet 
hizmeti gören vatandaşlara hizmet sürelerine, tahsillerine ve ehliyetlerine göre 
iktisapları olan kadroların verilmesini amirdir. Devlet memurlarının gerçek hakları 
verilmezken, intibaklarındaki aksaklıklar düzeltilmezken yevmiye ile çalışanlarla 
Maliyenin yıllarca müdafaasını yaptığı ve sahip göründüğü kadrolu Devlet 
memurlarının intibaklarındaki gerçek adaletsizlikler vicdanları sızlatan haksızlıklar 
düzeltilmezken Maliye Bakanının Devlet memurlarının maaşlarına göz dikmesi, elini 
bu memurların ceplerine uzatmak için Malî Denge Vergisini müdafaa etmesi cidden 
hazin ve o derece de tatbikatında yanlışlar bulunan bir davranıştır. Dünyanın biç bir 
yerinde böylesine adaletsiz kanun tatbikatı görülmediği gibi borçlunun alacaklısının 
kesesinden borcunu ödediği de olmamıştır. İşte bu nedenle genel görüşme açılması 
Maliye Bakanlığının tutum ve davranışı ile Personel Rejiminin tatbikatındaki hatalar 
meydana çıkartılmalıdır.”166

166  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 60 (15 Mart 1972), s. 259.



339

CELAL KARGILI (İÇEL): Personel Kanunu uygulamasından doğan maaş 
farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapılmasına dair önergesi (8/44)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 20 Nisan 1972 
tarihinde sunulan, Personel Kanunu uygulamasından doğan maaş farklarının 
ödenmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 26 Nisan 
1972 tarihinde toplanan 78 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Memurların Personel Kanunundan doğan birikmiş 9 aylık maaş farklarının ne 
zaman ödeneceğine ilişkin bir yazılı soru önergemize eski Başbakan Sayın Nihat Erim 
15. 11. 1971 tarihinde verdiği cevapta “Hükümetimiz Devlet memurlarının Mart - 
Kasım 1970 devresine ait birikmiş maaş farklarının ödenmesini gerçebleştirecektir. 
Ancak, mevcut bütçe olanakları bu farkların 1971 malî yılı içinde ve bir defada 
ödenmesine müsait bulunmamaktadır. 1971 malî yılma ait Devlet harcamalarının 
kesinlik kazanması ve 1972 yılı Bütçe tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra bu 
konuda bir ödeme planı hazırlanarak söz konusu ödemele-rin ne zaman ve hangi 
esaslar dahilinde yapılacağı tespit edilecektir” demişti. Yine aynı konudaki bir yazılı 
soru önergemize de Sayın Maliye Bakanı Sait Naci Ergin 1. 11. 1971 tarihinde verdiği 
cevapta: “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerini değiştiren 1327 
sayılı Kanun gereğince Devlet memurlarına ödenmesi gereken Mart - Kasım 1970 
devresine ait aylık farklarının verilmesi hususu prensib olarak benimsenmektedir. 
Ancak 1971 yılı Bütçe imkânları söz konusu ödemelerin içinde bulunduğumuz malî 
yıl zarfında ve bir defada yapılmasına imkân vermemektedir. 1971 malî yılına ait 
‘Kamu kesimi Malî Dengesi’ hesaplarının kesinlik kazanmasından ve 1972 malî 
yılma ait bütçe tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra söz konusu aylık farklarına 
ait bir ödeme planı hazırlanacak ve bu ödemelerin ne zaman ve hangi esaslar 
dahilinde gerçekleştirileceği karara bağlanacaktır” şeklinde beyanda bulunmuştu. 
Bu cevapların verilmesinden kısa bir zaman sonra ise, Sayın Maliye Bakanı Sait 
Naci Ergin bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmalarda millete bu farkların 
ödenmesinin imkânsızlığını anlatmak istiyordu. Eski Başbakan ve Maliye Bakanının 
ödeme planını açıklayacağız dedikleri zaman geçtiği için tekrar birer yazılı soruyle 
Maliye Bakanı ve eski Başbakana söz verdikleri zaman geçtiği halde niçin bu ödeme 
planını açıklamadıklarını sorduk. Bu sorularımıza karşılık da Maliye Bakanından 5 
Nisan 1972 tarihinde aldığımız cevapta: ‘Bilindiği üzere 1972 yılı Bütçe Kanununun 
Yüce meclislerde görüşülmesi sırasında, memurların birikmiş 9 aylık maaş 
farklarının ödenmesine bütçe imkânlarının elvermemesi sebebiyle bu yıl için ödenek 
ayrılmadığı ifade edilmiştir’ denmekte idi. Bu cevaptan çok kısa bir müddet sonra 
ise, yine Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı bir 
konuşmada bu konuya temas ederek: ‘Bu konuyla yalnız ben meşgul olmuyorum, ben 
sadece para tarafiyle ilgiliyim. Emekliler dâhil farklar için 6 milyar lâzım. Bu parayı 
verin derseniz, veririm’ şeklinde konuşmakta idi. Bu konuşma üzerinden birkaç gün 
geçtikten sonra aynı konuda Başbakana yönelttiğimiz bir yazılı soruya Sayın Sait 
Naci Ergin tarafından 18 Nisan 1972 tarihinde verilen cevapta ise ‘Mart - Kasım 
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1970 devresine ait maaş farklardım ödenmesi hususu 1972 yılı Bütçe tekliflerinin 
değerlendirilmesi sırasında, özellikle ele alınmış ve Devletin malî olanaklarının söz 
konusu maaş farklarının 1972 yılı içinde ödenmesine müsait olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Bu bakımdan gerek 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının hazırlanması, 
gerekçe bu tasarının T.B.M. Meclisinde müzakereleri sırasında bu konuda herhangi 
bir ödenek ayrılması yoluna gidilememiştir. Hükümetimizin malî politikası 
enflasyonist etkileri herkesçe bilinen açık finansman yolundan kesinlikle kaçınılması 
istikametindedir. Bu bakımdan 1972 yılı Bütçe kanun tasarısının hazırlanması 
sırasında vatandaşın satmalına gücünün muhafazasına özellikle önem verilmiştir. Bu 
açıdan değerlendirildiği takdirde, Mart - Kasım 1970 devresine ait muaş farklarının 
ödenmesiyle ilgili planın belli bir süre ertelenmesi ve hatta bu ödemelerin birden 
ziyade bütçe yılma yayılması hususunun öncelikle ülke ekonomisinin bütünü, diğer 
taraftan sabit gelirli vatan’daş için olumlu bir tedbir olarak değerlendirilmesi gerekir. 
Yukardaki mülâhazaların ışığında değerlendirildiği takdirde, Sayın Başbakanın ‘9 
aylık maaş farklarının ödeneceği’ şeklindeki beyanı ile tarafımızdan yapılan diğer 
açıklamalar arasında herhangi bir çelişme bulunmadığı açıkça görülecektir’ denilmişti. 
Yukardan beri ortaya konulan bu çelişkiler yüzünden 8 yüz bin civarındaki memur 
vatandaşlarımız türlü mağduriyetler içerisine düşürülmüştür. Bakanın bu tutarsız 
davranışları 12 Mart Muhtırası gereği kurulan bir Hükümetin ciddî ve inandırıcı 
olarak nitelendirilen vasfiyle asla bağdaştırılamaz. Parlâmentodan kanunlar tatbik 
imkânı olmayan kanunlar çıkarılmayacağına göre ve yine Parlamentodan kanunlar 
göz boyamak, insanları ümitle yaşatmak, insanı hayale kaptırmak, yahutta milleti 
şaşkına çevirmek için değil, tatbik edilmek için çıkarıldığına göre, memurların, 
Personel Kanunu uygulanmasından doğan 9 aylık maaş farklarının ne zaman 
ödeneceğini bilmeleri en tabiî haklarıdır. Maliye Bakanının bu konuda bugüne 
kadar izlediği politika, Devlet adamlığı prensipleriyle asla bağdaşmamakta ve bu 
prensiplere ters düşmektedir. Bakanın bu çelişkilerle dolu tutarsız davranışları bütün 
Türk Milletinin gözünden asla kaçmamıştır. Memurların 9 aylık maaş farklarının 
ödenmesine ilişkin kanunun yürürlüğe girişi üzerinden 2 yıla yakın bir zaman geçmiş 
bulunmaktadır. Geçen bu 2 yıla yakın zaman içinde gerek Hükümetin bu kanunun 
tatbiki için bir çaba göstermesi ve gerekse Maliye Bakanının tutarsız ve çelişkilerle 
dolu davranışları yanı sıra verdiği bazı demeçlerle bu kanunun tatbik imkânının 
bulunmadığını vatandaşlara ihsas ettirmeye çalışması karşısında, vatandaşlar 
Parlamentodan çıkan kanunların tatbik edilip edilemeyeceğine dair bir tereddüdün 
içerisine itilmiş bulunmaktadırlar. Parlamentodan çıkan bir kanunun tatbik edilip 
edilemeyeceğine veyahutta ne zaman tatbik edileceğine dair ne Hükümetin ve ne de 
Parlamentonun bug’üne kadar kesin bir şey söyleyememesi, Parlamento tarihinde 
eşine ender raslanacak bir olay olmaktan da ötede Parlamentonun otoritesi yönünden 
üzerinde hassasiyetle durulması lâzımlgelen bir noktadır. Bugün yüzbinlerce memur, 
çıkarılan bu kanuna dayanarak ve sorumlu Bakan ile Başbakanın bu konudaki 
sözlerine güvenerek çeşitli taahhütler altına girmişler ve çeşitli borçlar yapmışlardır. 
Bu memur vatandaşlarımız şu anda girdikleri bu taahhütleri ve borçları ödeyemez 
durumdadırlar. Memur vatandaşlarımızın biran önce, bu durumdan kurtarılması 
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lâzımdır. Kanunlar çıktıktan yıllarca sonra değil yürürlük tarihlerinden itibaren 
tatbik edileceklerine göre, yüzbinlerce memur vatandaşlarımısı ilgilendiren ve onları 
türlü taahhüt ve borç altına sokan bir kanunun tatbik tarihi ve tatbik olanağının ne 
olacağının muallâkta bırakılması, Parlamentonun ve hükümetlerin vatandaşlara 
karşı olan görev sorumluluğu ile asla bağdaşan bir davranış değildir. Bugünkü 
hayat pahalılığı karşısında halkımızın en fukara kesimi haline gelmeye başlayan 
ve katlanılmayacak mahrumiyetler ve gücükler içerisinde hayatlarını ve ödevlerini 
devam ettirmek mecburiyetinde kalan memur vatandaşlarımızı normal bir düzeyde 
yaşama olanaklarına kavuşturmamız şarttır. Bunu yapamadığımız takdirde Devlet 
çarkının sağlam ve tam olarak işleyeceğini iddia etmek asla mümkün değildir. Bu 
sebeplerden dolayı memurların Personel Kanunundan doğan birikmiş 9 aylık maaş 
farklarının ödenmesi isi, bugün Türkiye’nin öncelikle halledilmesi lâzımlgelen 
başlıca sorunlarından biri olmuştur. Yukardaki nedenlerle Parlamentonun ve 
Hükümetin bu soruna biran önce bir çözüm yolu bulması amacıyle Anayasanın 88 nci 
madJesi gereğince bu konuda bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.”167 

CELAL KARGILI (İÇEL): Yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı döviz 
rezervinin milli kalkınmamız için isabetli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/45)

İçel milletvekili Celâl Kargılı tarafından 25 Mayıs 1972 tarihinde verilmiş 
bulunan, yurt dışında çalışan işçilerin sağladığı döviz rezervinin milli kalkınma için 
isabetli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 31 Mayıs 
1972 tarihinde toplanan 95 nci birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi: 

“Yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı bir milyara yakın birikmiş döviz 
rezervimiz Merkez Bankasında âtıl vaziyette bekletilmektedir.Bu dövizlerin millî 
kalkınmamız ve çağdaş uygarlık düzeyine biran önce kavuşmamız yolundaen isabetli 
bir şekilde kullanılmasını tespit etmek amacıyle Anayasamızın 88 nci maddesi 
gereğince bu konuda bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.”168 

CELAL KARGILI (İÇEL): Hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için gerekli tedbirleri almak maksadıyla, 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi 
(8/46)

23 Haziran 1972 tarihinde Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, Hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden meydana gelen 
kuzu kaybını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 28 
Haziran 1972 tarihinde toplanan 115 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

167  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 78 (26 Nisan 1972), 
s. 251-253.
168  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 95 (31 Mayıs 1972), s. 864.
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“Bugün ülkemizde, hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden yılda ortalama 
üretilen kuzulardan % 14’ü kayba uğramaktadır, örneğin bu nedenle 1970’teki 
kuzu kaybımız 2 milyon 777 bin 614’tür. Yine Türkiye’de yılda ortalama mezbaha 
içi ve dışında 3 buçuk milyon kuzu kesimi yapılmaktadır. Yani ülkemizde yapılan 
koyun kesiminin yarısı kuzudur. Bu duruma göre Türkiye’de her yıl kesim ve diğer 
nedenlerle 6 milyondan fazla kuzu kaybı olmakta ve yılda ortalama üretilen 19 milyon 
üzerindeki kuzunun 6 milyonu bu yoldan yok olmaktadır. Bu yüzden Türkiye’nin 
yıllık maddî zararı 1 milyar Tl’sı civarındadır. Her yıl mezbaha içi ve dışında kesilen 
3 buçuk milyon kuzu yalnızca 50 - 60 günlük bir besiye tabi tutulduktan sonra 
kesilecek olsa, Türkiye’nin sadece bu yoldan yılda 300 milyon Tl.’sı karşılığında 
20 bin ton et kazancı olacaktır. Yukarıda ortaya koyduğum durum, bugün içinde 
bulunduğumuz et darlığının ve et fiyatlarının yüksek oluşunun başlıca nedenlerinden 
birini teşkil etmektedir. Şayet et darlığına son vermek ve et fiyatlarının yükselmesine 
engel olunmak isteniyorsa, ülkemizde derhal kuzu kesimine son verilmelidir. 
Hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden meydana gelen kuzu kaybının önlenmesi 
ve kuzu kesimine son serilmesi için gerekli tedbir ve çareleri bulmak yönünden 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir Genel Görüşme açılmasını arz 
ve teklif ederim.”169 

CELAL KARGILI: Halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslenme ve 
Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/49)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından 24 Temmuz 1972 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, halkın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslenme ve Gıda 
Bakanlığı kurulmasını temin etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme yapılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 13 Eylül 1972 
tarihinde toplanan 132 nci birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi:

“İnsanın verimli olması ve hayatını devam ettirmesi için, iyi gıda alması ve iyi 
beslenmesi şarttır. Çağımızda bu konu ülkelerin en önemli sorunu haline gelmiş 
bulunmaktadır. Bugün modern dünyada insan hayatına verülen önem en yüksek 
seviyeye ulaşırken, bizde bu sorun en az ilgi duyulan bir konu halindedir. Bu nedenle 
Türkiye’de insan ömür ortalaması çok düşük bir seviyede seyretmektedir. Ülkemizde 
bugün için bir Beslenme ve Gıda Bakanlığının kurulması kaçınılmaz bir zaruret 
haline gelmüş olmaktan da ötede, en az kurulmuş olan diğer bakanlıklar kadar önem 
arz etmektedir. Bu nedenle halkımıza iyi ve ucuz gıda temin etmek ve halkımızın 
beslenmesini en iyi şekilde tanzim etmek için bir Beslenme ve Gıda Bakanlığının 
kurulması şarttır. Böyle bir bakanlığın kurulması üçin gerekli görüş ve tedbirleri 
tespit etmek yönünden Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.”170

169  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 115 (28 Haziran 1972), 
s. 114.
170  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 132 (13 Eylül 1972), 
s. 861-862.
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CELAL KARGILI (İÇEL): Türkiye’de yapıldığı iddia olunan vergi 
Kaçakçılığını tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirlere ışık tutmak maksadıyla 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/7)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 24 Ocak 1970 
tarihinde sunulmuş olan, Türkiye’de yapıldığı iddia olunan vergi kaçakçılığını tespit 
ve önlenmesi için alınacak

tedbirlere ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önerge, Millet Meclisinin 20 Eylül 1972 tarihinde toplanan 
135 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:  

“Bütün Türkiye’de büyük çapta vergi kaçakçılığının yapıldığına dair kamuoyunda 
kesin

bir kanaat yer etmiştir. Yapılan bu vergi kaçakçılığmm miktarı hakkında türlü 
söylentiler bulunmakta ve yılda milyonlarca lira vergi kaçakçılığı yapıldığı iddiaları 
heran ortaya atılmaktadır. Bu iddiaları ispatlayan türlü olaylar mevcuttur. Bugün 
sermayesi milyonların çok üstünde bulunan birçok müesseselerin, yıllık ödediği 
vergiler o müesseselerin büyüklüğü ve kazançlarıyle katiyen bağdaşmayacak 
derecededir. Halen beyannameli Gelir Vergisi mükellefinin yarısı, yılda 400’er 
lira vergi ödemektedir. Esasen icra programları ve Sayın Maliye Bakanının da 
beyanlarında bir ölçüde belirttiği bu konudaki vergi ziyaı dikkati çekicidir. Çoğu 
zaman yılda yüzbinleri kazanan şahısların da ödedikleri vergiler bir memurun veya 
bir küçük bir esnafın ödediği vergiden azdır. Vergi kaçakçılığının yapılması ve bu  
kaçakçılığın gerçek tedbirlerle önlenilmemesi, Türkiye ekonomisini temelden sarsan 
tehlikeli bir etkendir. Türkiye’de yapılan vergi kaçakçılığını tespit etmek ve bu 
kaçakçılığın önlenmesi için alınacak tedbirlere ışık tutması bakımından, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim.”

Başkan, önergesi üzerinde görüşmek üzer Celal Kargılı’nın Genel Kurul’da 
bulunmadığını tespit etti. Genel görüşme açılıp açılmaması hususu, önerge 
muvacehesinde Meclisin oyuna sunuldu ve genel görüşme açılması kabul edilmedi.171

SUNA TURAL (ANKARA) ve Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın Türk 
sporunun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve gelişmesi için gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme yapılmasına dair önergesi (8/50)

Suna Tural (Ankara) ile Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından 16 Eylül 1972 tarihinde 
Meclis Başkanlığına sunulan, Türk sporunun kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önerge, Meclisin 27 Eylül 1972 
tarihinde toplanan 138 nci birleşimde ele alındı: 

171  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 135 (20 Eylül 1972), 
s. 18-19.
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“Münih Olimpiyatları vesilesiyle açıklığa kavuşan Türk sporunun her dalındaki 
başarısızlığın Türk kamuoyunda yankıları hâlâ devam etmektedir. Bu başarısızlığın 
nedenlerini enine boyuna tanışmak gerekli tedbirlerin Hükümetçe alınmasına yardım 
etmek için aşağıda arzedilen sebeplerle Anayasa’nın 88 nci maddesi gereğince bir 
Genel Görüşme açılmasını arz ve talep ederiz: 

Malum olduğu üzere Türk sporunun her dalında son yıllarda gerçekten bir 
gerileme, duraklama başgöstermiş, âdeta sahalardan ve minderlerden silinmiştir. 
Milletlerin kuvvet yarışlarında böylesine geride kalmak adeta bir hiç olmak yalnız 
Türk Milletini değil, Onun ezici kuvvetine şahit olan yabancı millet sporcu ve 
antrönerlerini bile üzmüştür. Zamanı ayarlayamadığı için müsabakaya yetişemeyen 
Türklüğün itibarını koruyamıyacak laubali davranışların içinde bulunan sporcular 
Türk Spor Tarihine siyah sayfalar açmışlardır. Ecdat yadigarı ve Türklüğün sembolü, 
gücü, kuvveti güreş sporu da minderlerde silinmiş maziye gömülmüştür. Amatör 
spor ruhu ve meşalesi söndürülmüş, her şey paraya maddî varlığa dayalı manevî 
güçten yoksun hâle getirilmiştir. Başta güreşçilerimiz, boksörlerimiz olduğu halde 
diğer sporcuların sistemli çalışma imkânlarının olmamaları geçim endişelerinden 
kurtarılamamış bulunmaları antrenör ve idarecilerin spor dalından mütehassıslar 
olmamaları ve bunların olumsuz tutum ve davranışları, hatta millî takımları yetiştiren 
millî Türk sporcularının, antrenör güreşçilerin iyi değerlendirilmemeleri ve sık sık 
değiştirilmeleri Münih Ollmpiyatlarında tek altın madalya bile alamayışımızın 
başlıca sebepleri arasındadır. Asırlarca hâkimiyetimiz altında yaşamış, Balkan 
Devletlerinin hele hele demir perde ülkelerinin ayarında minder ve sahalardan 
temsil edilemememiz cidden hazin ve acıdır. Türk güreşini, boksunu, cirit ve yarışını 
amatör ruh ve heyecanla tüm halka yayma çalışmaları sürdürülmeden sporcuların 
hayatları geçimleri teminata bağlanmadan ve nihayet spor tesis ve salonlarına değer 
vermeden bir cümle ile zihniyette reform yapmadan Türk güreşi, Türk boksu ve 
Türk Sporu gelişemez. Koca Yusuf ların, Kurt Dereli Mehmet Pehlivanların ahlâk 
ve vazife felsefesini yaygın kılmak lâzımdır. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan gibi ‘Ben 
her güreşte Türk Milletini arkamda kabul eder sırtımı yere getirmemeğe çalışırım’ 
diyen sporun zekâ ile kuvvetin birleşmesinden meydana geldiğini belirten görüşünü 
sporun her dalında uygulamalıdır. 1949 Olimpiyatlarında ‘Türk gibi kuvvetli’ 
sözünü sembolleştiren Türk bayrağını şerefle dalgalandıran Nasuh Akarlar, Gazanfer 
Bilgeler, Celâl Atikler, Yaşar Doğular hâlâ vefalı Türk Milletinin hâfızalarında ve 
kalplerinde en tatlı en heyecanlı bir şekilde yaşamaktadır. Münih Olimpiyatlarındaki 
hezimetimiz ise ibret vericidir. Milyonlarca lira sarf edilerek Akdeniz Oyunlan tertibi 
yerine Türk Spor ve güreşi için imkânlar yaratılması bile ele alınmamıştır. Manevî 
değeri olan madalya yerine parayı Türk Milleti yerine kendi çıkarlarını düşünen 
insanlarla hiç bir neticenin almamıyacağı gerçeği hâlâ teşhis bile edilememiştir. 
Başarısını dinî inançlarına ve disiplinli çalışmasına borçlu olan rahmetli Yaşar 
Doğu’nun rakibi olan bir Rus güreşçisi güreşten sonra ‘Ben kendimi Allahın kolları 
arasında eziliyor sanmıştım’ söylediği söz herkesçe malumdur. Bu sözün manası 
Türk Sporcu ve güreşçilerine anlatılamamıştır. Son Olimpiyatlarda alınan neticelerin 
tablosuna bakılırsa: 
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Milleterin aldıkları başarılarını gösteren madalyalar bunlardır. Ya Türkiye neden 
tek bir altın madalya almamıştır? İşte bunun sebebini bilmek için tüm spor dallarında 
bir genel görüşme açılması şarttır.”172 

MUAMMER ERTEN (MANİSA): Gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, 
tarımda çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici ekonomik ve sosyal tedbirleri 
tespit etmek ve gerçekleştirebilmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca 
bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/51)

Muammer Erten (Manisa) tarafından 20 Eylül 1972 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarımda çalışanların 
yaşama seviyelerini yükseltici ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme yapılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 27 Eylül 1972 tarihinde 
toplanan 138 nci birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi: 

“Tarımda çalışanların yaşama seviyesinin günden güne kötüleştiği ve milli 
gelirden zaten düşük olan paylarının son 10 yılda daha da düştüğü rakamlarla ortaya 
çıkmış bulunan bir gerçektir. Devlet Planlama Teşkilâtının yayınladığı ve 1963 
gelir dağılımı araştırması raporu ile Siyasal Bilgiler’de Doçent Tuncer Bulutay ve 
arkadaşlarının yayınladıkları 1968 yılı Türkiye’de Gelir Dağılımı araştırması bu 
gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Son Üçüncü Beş Yıllık dökümanındaki rakamları 

172  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 138 (27 Eylül 1972), 
s. 117-119.
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da bu hususları doğrulamaktadır. Bunlara göre nüfusumuzun 1971 yılı itibariyle % 
65’i tarımda çalışmaktadır. 1963’te nüfusumuzun % 60 altgelir tabakası millî gelirden 
% 24 5 pay alırken, 1968 yılında bu pay % 20 ye düşmüştür. Üst gelir tabakasını 
teşkil eden % 40 nüfus ise toplam gelirlerin % 74,5’ini alırken 1968’de % 80 almaya 
başlamıştır. % 60 altgelir tabakasının daha ziyade tarımda çalışanları kapsadığı bir 
gerçek olduğuna göre, 5 sene zarfında tarımda çalışanlar millî gelirden aldıkları 
payın % 4,5’ini yüksek gelirler lehine kaybetımiş bulunmaktadırlar. 1968’den 
bu yana durumun, tarımda çalışanların daha da aleyhine geliştiği son rakamlarla 
ortaya çıkmaktadır. 1971 yılı itibariyle fert başına düşen millî gelir ortalaması 4 
901 lira iken, tarımda çalışanlar için bu rakam 1 000 lira civarındadır. Bu gerçekler 
pek açık bir şekilde ortada iken, tarımda çalışanların millî gelirden adaletli pay 
almalarını sağlayacak tedbirler getirilmesi yerine bütün sosyal ve ekonomik kurallar 
üreticinin aleyhine daha da ağırlaşmaktadır. Tarımda çalışanlarla diğer sektörlerde 
çalışanlar arasında gelir dağılımında bir farklılık doğması, ekonominin genel bir 
kuralıdır. Bu, bütün gelişmiş ve az gebişmiş ülkelerde böyledir. Ancak, bilhassa 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu farklılığı giderici tedbirler alınmış, bu 
sektörde çalışanlar için Devlet himayesi işletilmiştir. 1961 Anayasası da bu gerçeği 
görerek gerekli tedbirlerin alınmasını Hükümetlere bir görev olark yüklemiş ise de 
şimdiye kadar Anayasanın emrettiği tedbirler kanunlaşamamıştır. Türkiye’de genel 
ekonomik kurallar dışında üretici aleyhinde işleyen faktörler de vardır. Bunları 
şöylece özetlemek mümkündür: 

1. Başlıca ihraç ürünlerimiz olan pamuk, fındık, tütün, kuru üzüm, kuru incir, 
zeytinyağı gibi ürünlerin dış fiyatları uzun yıllardır aynı seviyelerde seyrettiği halde 
iç piyasada fiyat istikrarı sağlanamadığı için bu ürünlerin istihsal maliyet fiyatları çok 
artmış ve zaman zaman satış fiyatlarının üstüne çıkmıştır. İçerde tüketilen buğday, 
pancar ve sair ürünlerde de istihsal maliyetleri yükseldiği halde enflasyonu önleme 
iddiası ile satış fiyatları tutulmaya çalışılmıştır. Böylece tarım ürünlerinde maliyet 
fiyatları çok yükseldiği halde, satış fiyatları aynı seviyede kalmış, böylece üreticinin 
gittikçe fakirleşmesi ve borçlanması durumu ortaya çıkmıştır. Buna karşılık içeride 
tüketilen ürünlerin üretici eline geçen fiyatları çok düşük kalırken, tüketiciler aynı 
ürünü çok yüksek fiyatlarla satınalma durmunda kalmışlardır. 

2. İç ve dış piyasa mekanizması geniş spekülasyona dayanmaktadır. 
Ürünün üretici elinden piyasaya arz edileceği zamanlarda iç ve dış piyasalarda 
fiyatlar düşürülmekte, ürün müstahsilin elinden çıktıktan sonra iç ve dış fiyatlar 
yükselmektedir. Hükümetler âdeta bu spekülasyonu teşvik edercesine tutarsız 
tutumlar ve kararlar içine girmektedir. 

3. Üreticinin malını yetiştirebilmesi için ihtiyacı olan maddeler üzerindeki 
spekülasyon insafsız ve merhametsiz bir düzeyde cereyan etmektedir. Akla 
durgunluk verecek bir şekilde Hükümetler bu manzaraya seyirci kalmaktadır. Tarım 
aletleri, makinalar traktörler yüksek fiyatlara malolmaikta, satılan da bir spekülasyon 
mekanizması içinde cereyan etmektedir. Bu spekülasyona kamu kuruluşlarından, 
imalâta, bankalara kadar herkes katılmaktadır. Tarım ilâçları, gübre karaborsada 
geniş muamele görmüş ve aracılar büyük kazançlar sağlamışlardır. Halbuki döviz 
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imkânlarımız spekülatörlere nefes aldırmayacak tedbirlere imkân verirken, sıkıntısı 
duyulan maddelerin ithali yoluna gidilmemiş veyahut fiyatı çok yüksek tutulan 
maların ucuz fiyatlarla terbiyevî kotalar dediğimiz imkânlar kullanılarak ithali 
yoluna gidilmemiştir. Böylece üretici ihtiyacı olan maddeleri normalden çok yüksek 
fiyatlarla karşılamak durumunda kalmıştır. 

4. Son yıllarda geniş kredi olanakları mevcut bulunmaktadır. Pek çok banka 
mevduatını kullanamaz durumda iken, tarımda çalışanların kaderi tefecilerin 
ellerine bırakılmıştır. Halbuki bu kredilerin tarım sektörüne aktarılması, Hükümet 
kararları ile dahi mümkündür. Tarım dışındaki sektörlerde çalışanlara Parlamento 
olarak pek çok kanunlar getirdik. Tarım dışında çalışan bütün sektörler sosyal 
güvenlik tedbirlerine kavuştular. Tarımda çalışanlar bütünü ile bu tedbirlerin dışında 
kalmışlardır. Tarımımız en çok tabiî âfetlere mâruzdur. Bu afetlerdeki zararların 
telâfi çareleri henüz getirilememiştir. 

5. Tarımda çalışanlarla diğer sektörlerde çalışanlar arasında gelir dağılımındaki 
adaletsizliği giderici tedbirler yerine, bu adaletsizliği artıran tedbirler arka arkaya 
gelmektedir. Üzüntü ile arz edelim ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarısı da, adaletli 
gelir dağılımı sağlayıcı tedbirler yerine önce hızlı kalkınmayı esas alan kapitalist bir 
görüş yer vermiş bulunmaktadır. 

6. Tarımda yeni teknoloji ve üretimin iç ve dış piyasalara göre düzenlenmesi 
ve pazarlama tedbirleri yetersiz, getirilecek tedbirler etkisizdir. Bugün Türkiye’de 
cereyan eden ekonomik ve sosyal şartlar, tarımda çalışan % 65 nüfusun gittlikç, 
fakirleşmesine imkân vermektedir. Bugünden tarımda çalışanları refaha götürecek 
adaletli bir gelir dağılımını sağlayacak tedbirleri süratle almazsak, ileride Devletimizi 
tehdit edecek büyük huzursuzluklarla karşı karşıya kalabiliriz. ıBu nedenlerle Büyük 
Meclis Üçüncü Beş Yıllık Plan müzakerelerine başlarken süratle kısa ve uzun vadede 
alınacak tedbirler üzerinde durmalıdır. 

Kısa vadeli tedbirler: 

1. Ağustos 1970te yapılan devalüasyonda dolar 15 lira olarak ayarlanırken, 
tarımda 12 liralık bir kur uygulanması adaletsiz ve haksız bir karar olmuştur. 
Bu, gizli bir vergidir. Devalüasyonun bedeli ve fedakârlığı tarımda çalışanlara 
yüklenmiş ve bu durum devam ettirilmektedir. Bugün dolar 14 lira iken, tarımda 
hâlâ 13 lira uygulanmaktadır. Meclis, Hükümetin devam ettirdiği bu haksız tasarrufu 
durdurmalıdır. 

2. Destekleme mubayaaları esaslı bir düzene bağlanmalıdır. Tarım ürünlerinin 
mahiyet fiyatları ve çiftçinin makûl bir kân hesaplanarak fiyatlar tespit edilmeli, 
bunların dış pazarlara uygunluğunu sağlayıcı tedbirleri, çiftçiye zarar vermeden 
almalıdır. Devlet kuruluşlarının kendi ihtiyaçları için yapılacak mubayaalar piyasada 
nazım rolü oynayabilmelidir. Halen devam etmekte olan piyasalarda hiç değilse ilân 
edilen taban fiyatları tutacak müessir destekleme tedbirleri alınmalıdır. 

3. Tarımda uygulanan kredi sistemi yetersizdir. Halbuki mevcut kaynaklar, 
yeni bir mevzuata ihtiyaç göstermeden. Hükümet insiyatlifi ve kararları ile tarım 
sektörüne yönelmelidir. Uzun vadede tarım ve sanayi kredilerini düzenleyici 
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kanunlar hazırlanmakla beraber, kısa vadede mevcut kaynaklar tarımda çalışanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilebilir. Afetler sebebiyle borçlarını 
ödeyemeyen ve böylece birikerek ağır bir borç yükü altına giren çiftçilerin borçları 
uzun vadelere bağlanarak bir ferahlık yaratılması çareleri bulunmalıdır. Böyle bir 
tutum bankaların da menfaatleri icabıdır. Pamukta, üzüım, tütün, buğday ve sair 
bütün ürünlerde dönüm başına verilen yetersiz kredi limitleri süratle artırılmalıdır. 
Bilhassa geri kalmış bölgelerimizde çok yetersiz olan hayvancılık kredileri, bu 
sektörde çalışanları kalkındıracak biçimde düzenlenmelidir. 

4. Devletçe mubayaa edilen ürünlere avans usulü uygulanacağı gibi, tüketim 
kredileri verilebilir. Tüccar deposundaki mal karşılığı kredi alabilmektedir. Bu 
usulün üreticiye neden uygulanmadığı hakikaten düşündürücü bir sorundur. Bu, 
gerçekten bankalar tarafından tüccarın himaye edilmesinden başka bir şey değildir. 
Böyle bir kredinin teminatı depoda mevcut olan maldır. Bu mal tüccar için teminattır 
da o malı yetiştiren için neden teminat olmasın? 

5. Tarım araçları, traktörler makinalar, gübre, tarım ilâçları satışları iyi bir 
organizasyonla düzenlenebilir. Hükümet, bilerek veya bilmeyerek bu alanda fiyatların 
artmasına sebep olmaktadır. Döviz rezervlerimiz, kolay tedbirler alınmasına imkân 
verecek durumdadır. Burada şikâyetin kaynağı ikidir. Birincisi, gübre ve ziraî ilâçlar, 
zamanında çiftçiye ulaştırılamıyor ve spekülasyona yol açıyor. Ayrıca tarım ilâçlarında 
vasıf bozuk ve düşüktür. Hiçbir kontrola tabi tutulmuyor. Türkiye’nin gübre ve ilâç 
ihtiyacı miktar ve kullanılacak zaman olarak bellidir. Bunların zamanında yeteri 
miktarda ulaştırılması, gerektiğinde ithal yoluyle sağlanabilir. Bilhassa ilâçta yerli 
imalâtın vasfı kontrol edilebilir. Bugünkü mevuııat böyle bir kontrola imkân verir, 
ikincisi, tarım alet ve makinalan montajcılık sebebiyle esasen dünya fiyatlarına göre 
çok pahalıdır. Bn yetmiyormuş gibi bir de toptan ve parakende satışlarda insafsız 
fiyat artışları olmaktadır. Hükümet, montaj maliyetlerini yeniden gözden geçirmeli, 
fiyat ve kalite kontrolünü müessir bir şekilde yapmalıdır. Fiyat spekülasyonunu 
önleyemez ve kaliteyi yükseltemezse bu .gibi kontrollar yetersiz kaldığı takdirde 
aynı mallardan fiyat düşürücü, piyasayı rahatlatıcı ithalâta yönelmelidir. 

Uzun vadeli tedbirler: 

1. Tarımda çalışanların her yönüyle durumlarını iyileştirici reform tasarıları 
süratle parlamentodan geçmelidir. Toprak Reformu, tarımsal kredilerin yeniden 
düzenlenmesi, kooperatiflerin . güçlendirilmesi, destekleme mubayaalarının kanunî 
esaslara dayanması bunların başında gelmektedir. 

2. Memurlar emeklilik sistemi, işçiler sosyal sigortalar, esnaf, tüccar ve serbest 
meslek mensupları son çıkan Bağ - Kur Kanunu ile sosyal güvenliğe kavuşmuşlar, 
yaşlılıklarında kendilerini geçindirebilecek olanakları bulmuşlardır. Bu kurumlar 
aracılığı ile sağlık durumları da güvence altına alınmıştır. Yalnız tarımda çalışanlar 
bu haklardan yoksun kaldıkları gibi, Üçüncü Beş Yıllık ‘Planda, tarımda çalışanlara 
sosyal güvenlik tedbirleri getirmemektedir. 
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Bu nedenlerle Meclisimiz; 

a) Tarımda çalışan halkımızı da sosyal güvenliğe kavuşturacak tedbirleri almalı 
ve onları da yaşlılıklarında geçim imkânlarına kavuşturacak olanakları sağlamalıdır. 
Başka ülkeler kalkınma safhasında iken bu olanakları sağlamışlardır. Bu sistem 
içerisinde tarımda çalışanların sağlık problemlerini güvence altına alacak tedbirler 
de getirilmelidir. 

b) Tarım ürünleri tabiî afetlere maruz kaldığı zaman üreticilere hiçbir yardım 
olanağı yoktur. Üretici kötü kaderiyle baş başa kalmaktadır. Bütçeden ayrılacak 
imkânlarla tarımsal sigortayı süratle tesis etmek zorundayız. 

3. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimiz, tarım ürünleri fiyat politikasını 
yakından ilgilendirmektedir. Bu yönden Hükümetler yanlış bir tutum içindedirler. 
A.P. iktidarı zamanında başlattırılan bu yanlışlığı bütün gayretlere rağmen 
düzeltmek mümkün olamamıştır. Ortak Pazar ülkeleri tarımda çalışanları koruyucu 
bir sistem uygulamaktadırlar. Tarım ürünleri ithal ederken eşit fiyat tabir ettikleri 
kendi ülkelerindeki en yüksek maliyet fiyatını esas alarak bir nevi kendi ürünleri 
için koruyucu bir sistem uygulamakta, kendi tarım ürünlerini ihraç ederken dünya 
fiyatlarına uydurabilmek için prim ödeme sistemi ile üretici lehinde bir sistem 
uygulamaktadırlar. 1970 de Türkiye ile AET arasında kabul edilen ek protokolda 
sanayi alanında muayyen bir ısüre içinde Türkiye gümrükleri kaldırmayı taahhüt 
etmiştir. Bunu yaparken AET ülkelerinin de Türkiye için tarımda aynı sistemi kabul 
etmeleri gerekir. Bu suretle muayyen bir süre içinde Ortak Pazarın kendi tarım 
ürünlerine uyguladığı himayeci sistemi Türkiye için de uygulaması gerekirdi. Biz, 
sanayide ekonomimize zorluklar getirecek her türlü tâvizi verdiğimiz halde, Ortak 
Pazar, tarımda böyle bir uygulamaya yanaşmamıştır. Şimdi bu ay sonu ek protokolün 
uygulanması ile ilgili müzakereler yeniden başlayacaktır. Tarım ürünlerinin fiyat 
politikası ve tarımda çalışanların geçim seviyelerinin yükseltilmesi ile ilgili olarak 
Türk Hükümeti aşağıdaki Ihususlarda tâviz vermemeli ve ısrar etmelidir: 

a) Tarım ürünlerinde Ortak Pazarın Türkiye’ye uyguladığı miktar tahditleri ve 
gümrük duvarları anlaşma ile önceden bilinecek bir takvim süresi içinde kalkmalıdır. 

b) Ortak Pazar ülkeleri, tarım ürünlerimizin üçüncü memleketlere ihracında 
dünya fiyatları ile Türk üreticisinin mahiyet ve kâr farkını karşılayıcı kendi sistemini 
muayyen bir zaman içinde Türkiye’ye de uygulamalıdır. Eğer Ortak Pazarla 
ilişkilerimizi kuvvetlendireceksek bu prensip Türkiye’nin ilk ve vazgeçilmez şartı 
olmalıdır. 

4. Tarımsal ürünleri hammadde olarak ihraç yerine sanayi mamulü olarak ihraca 
yönelecek tarımsal sanayie önem vermek gerekmektedir. Bunun değerini kavrayan 
üreticilerimizin toplu teşebbüslerini desteklemek zorundayız. 
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5. Gelir dağılımında adalet: sağlayıcı, tarımda çalışanların yaşama seviyelerini 
yükseltici diğer ekonomik ve sosyal tedbirleri zamanında gerçekleştirebilmek 
maksadıyle bu konuları kapsayan ve Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasını arz ve rica ederim.”173 

CELAL KARGILI (İÇEL): 12 Mart 1971 Muhtırasının hedeflerine 
varamamasının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde demokrasinin 
yerleşmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/52)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 12 Mart 1971 
Muhtırasının hedeflerine varamamasının nedenlerini tespit etmek ve Türkiye’de 
demokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 11 Ekim 1972 tarihinde toplanan 144 ncü birleşiminde Genel 
Kurul’a sunuldu: 

Türkiye’de 12 Mart 1971 günü Türk Ordusu adına bir muhtıra verilmiş, verilen 
bu muhtırayı Parlamento kabul etmiş, muhtıraya muhatab olan bir Hükümet 
işbaşından çekilmiş, Parlamlentoda muhtırada belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi 
karar altına alınmış ve bu nedenle hükümetler kurulmuş, bu hükümetlere  güven 
oyları verilmiştir. Fakat, bütün bu gerçeklere ve 12 Mart Muhtıraasının verilişi 
üzerinden 18 ay gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, 12 Mart Muhtırası, 
muhtırada belirtildiği anlamda hedefine varmamıştır. Geçen bu devir içerisinde 
Türkiye’de anarşiyi kökünden kazımak için her çareye başvurulmuş fakat hiçbir 
vakit 12 Mart Muhtırasının tam anlamıyle hedefine varması için aynı şekilde gayret 
gösterilmemiştir. Öte yandan, Sayın Deımirel ve Ecevit son günlerde Devleti ve 
demokrasiyi ayakta tutmak, hatta Devleti yeniden kurmak ve Cumhuriyeti kurtarmak 
atmacıyle yurt sathında ortaklaşa bir kampanyaya girişmiş bulunmakta ve Sayın 
Demirel ve Ecevit’in bu kampanya vesilesiyle yaptıkları konuşmalar türlü siyasal 
yorumlara yol açmaktadır. Bugüne kadar, Türkiye’de hiç kimse ve hiçbir kuruluş 
seçimlerin zamanında yapılmasını istemiyoruz veya seçimler zamanında yapılsa dahi 
biz bunun sonucuna riayet etmeyeceğiz şeklinde bir konuşma yapmamış olmasına 
rağmen, Sayın Demirel ve Ecevit’in yaptıkları konuşmalar da seçimlerin zamanında 
yapılmasını istemeyen ve seçimler zamanında yapılsa dahi bu seçimlerin sonucuna 
riayet etmeyecek güç ve kaynakların var olduğu iddiası yer almaktadır. Diğer 
taraftan, Sayın Demirel ve Ecevit içinde bulunduğumuz her türlü buhran, bunalım ve 
huzursuzluğa çözüm getirecek tek yolun seçim olduğu görüşünü paylaşmakta ve bu 
görüşü bütün güçleriyle savunmaktadırlar. Oysa, Türkiye’de seçimlerin yapılmasına 
daha bir yıl gibi bir zaman vardır. Mademki Sayın Demirel ve Ecevit’e göre 
Türkiye’deki her türlü buhran, bunalım ve huzursuzluğa ç/özüm getirecek tek yol 
seçimdir. O halde, her iki Sayın Genel Başkan neden gruplarından erken seçim kararı 
alarak biran evvel seçimlere gitmeyi tercih etmemektedirler? İşte, gerek bu soruya 

173  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 138 (27 Eylül 1972), 
s. 119-123.
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cevap verilmesi ve gerekse Sayın Demirel ve Ecevit’in Devleti ve demokrasiyi 
ayakta tutmak, hatta Devleti yeniden kurmak ve Cumhuriyeti kurtarmak amacıyle 
yurt sathında ortaklaşa açtıkları kampanyada ortaya attıkları iddia ve gerçeklerin 
hangi delil ve kaynaklara dayandırıldığını ve bu kampanyanın açılmasındaki amaç 
ve sebeplerin ne olduğunun Millet Meclisinde görüşülmesini ve tartışılmasını temin 
etmek amacı yanı sıra verilmiş üzerinden 18 ay gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
12 Mart Muhtırasının, muhtırada belirtildiği anlamda neden hedefine varamadığının, 
sebeplerinin araştırılması ve bu muhtıranın muhtırada belirlenen anlamda biran önce 
hedefine ulaşması yolunda izlenecek siyasal faaliyetin tespit edilmesi ve ülkemizde 
köklü ve gerçek bir demokrasinin sarsılmaz bir şekilde yerleşmesini sağlamak için 
alınacak tedbirlerin saptanması yönünden Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.”174 

 

174  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 144 (11 Ekim 1972), 
s. 261-262.
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MUAMMER ERTEN (MANİSA) : Kuru üzüm üreticilerinin haklarının 
korunması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi yolunda gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/53)

Muammer Erten (Manisa) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
kuru üzüm üreticilerinin haklarının korunması ve aşırı fiyat farkının üreticiye 
iadesi yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 15 Kasım 
1972 tarihinde toplanan 5 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“1972 yılı kuru üzüm fiyatlarıyle ilgili olarak aşağıda arz edeceğim sebeplerden 
bu konuda Meclisimizae bâzı kararlar alınması ve Hükümete bu kararların 
uygulatılması zarureti doğmuş bulunmaktadır: 

1. Kuru üzüm mahsulü toplanmadan ve piyasaya arz edilmeden önce dünya 
ve Türkiye rekoltesi çok fazla tahmin edilmleik suretiyle ve bâzı başka sebeplerle 
hareket edilerek 1972 ürünü için taban fiyatlar tespit olunmuştur. Bu esasa göre 
TARİŞ ortakları için 9 numara kuru üzümde 292 kuruş, ortak dışı muameleler için 
275 kuruş olarak fiyat saptanmıştır. Bu fiyatların üreticiyi tatmin etmesi bahis konusu 
değildir. Ticaret Bakanlığı Manisa Bağcılar Birliğine dayanarak kuru üzümün 1 
kilo maliyetini taban bağlarda 284 kuruş, kır bağlarda 321 kuruş olarak tespit etmiş 
bulunmaktadır. Böylece taban fiyatların maliyetin altında tespit olunduğu resmî 
kayıtlarla anlaşılmış bulunmaktadır. 

2. Bu yıl kuru üzüm fiyatları Hükümetin de üreticinin de normal tahminlerini 
çok aşarak % 100’e varan bir artışa mâruz kalmıştır. 18. 10. 1972 tarihi itibariyle 
İzmir Borsasında 7 numara 450 kuruş, 8 numara 480 kuruş, 9 numara 500 kuruş, 10 
numara 520 kuruştan muamele görmektedir. 

3. TARİŞ şiımdiye kadar 38 bin ton civarında kuru üzüm mubayaa etmiş 
bulunmaktadır. Bu miktarın 28 bin tonu ortak malı, 10 bin tonu da ortaık dışı maldır. 
TARİŞ bu miktar için 9 numaralı ortaklara 292 kuruş, ortak dışında 275 kuruş ödemiş, 
daha yüksek kalite 10 ve 11 numaralar için âzamî fiyatı 315 kuruşu geçmemiştir. 

4. Hükümetin aldığı bir kararla TARİŞ piyasaya kuru üzüm vermemekte, bizzat 
ihraç etmektedir. Bu ihraçlar Eylül içerisinde tonu 320 dolardan başlayarak son 
günlerde 9 numaralar için 450 dolara kadar FOB ihraçlar yapmış bulunmaktadır. 

5. 9 numara kuru üzümün 450 dolardan ihracını kaıbul ettiğimiz takdirde durum 
şöyledir. 450 doları tanım kuru olan 13 lira ile çarparak FOB ton ihraç fiyatı 585 
lira, yani 1 kilo kuru üzümün kilosu FOB 585 kuruştur. Ticaret Bakanlığı üreticiden 
alındıktan sonra ihraca kadar kiloda 65 kuruşluk bir masraf kabul etmektedir. 
Böylece masraflar çıktıktan sonra kuru üzümün ihraç fiyatı 510 kuruş yapmaktadır. 
Bu hesabı Eylül içindeki tonu 320 dolar civarındaki ihraçlarla uygularsak, ihraç 
fiyatı 65 kuruşluk masraf çıktıktan sonra 351 kuruş olmaktadır. Böylece en az ve en 
çok ihraç fiyatları olan 510 kuruş ve 35.1 kuruşluk fiyatlar TARİŞ’in mübayaa ettiği 
275 vte 292 kuruşluk fiyatlarım çok üstündedir. Bakanlar Kurulu kararına göre bu 
kâr Hazineye aidolacaktır. Bu kararname uygulandığı takdirde Hazinenin aracı ve 
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tefecileri de aşan bir kârla karşı karşıya olduğu görülür. Halbuki Devletin maksadı 
kâr gayesi değil, üreticiyi korumaktır. Burada azamî ihraçlarda 235, asgarî ihraçlarda 
76 kuruşluk fahiş bir kâr bahis konusu olur. 

6. Böyle bir kâr genel prensiplere göre, hak esaslarına göre kabul edilemeyeceği 
gibi, TARİŞ’in anamukavelesi ve onun dayandığı 2834 sayılı Kanuna da aykırıdır. 
Şöyle ki, amamukavelenamenin 46, 50, 56, 57 nci maddeleri gereğince şimdiki 
ödenen fiyatlar avans mahiyetindedir. Bunların ürünün ihracedilcrek bütün 
muameleler tamıaımlandiktan sonra kesin hesap yapılarak fazlasının ristum şeklinde 
üreticiye iade edilmesi gerekir. 

7. Gerçek ve hukukî durum yukarda resımî belgelere ve rakamlara dayanarak 
izah ve arz edilmiş bulunulmaktadır. Kuru üzüm dış piyasalar bakımından bu yıl 
altın devrini yaşamaktadır. Bundan asıl hak sahibi ve alınteri sahibi olan üreticinin 
yararlanması gerekir. TARİŞ’in kimden ne miktar, hanıgi kalite ve fiyatlarla kuru 
üzüım mubayaa ettiği bellidir. Bu fiyat farkının üreticiye iadesi yolunda objektif usul 
ve metotlar vardır. Bunların yollarını, usullerini görüşme sırasında arz edeceğim. Bu 
nedenlerle üreticinin hakkını ve alınterini kendisine iade edebilmek ve Hükümeti bu 
yolda olumlu bir karar almaya sevk etmek maksadıyle, Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca Millet Meclisinde bir Genel Görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.”175 

CELAL KARGILI (İÇEL) : Ankara ilinin kirli havadan kurtarılması ile 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su ve havagazı sorunlarına 
çözüm yolu bulunması için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/54)

Celal Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Ankara 
ilinin kirli havadan kurtarılması ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, 
su ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önerge Millet Meclisi’nin 3 Ocak 1973 tarihinde toplanan 32 nci birleşiminde Genel 
Kurul’a sunuldu:

“Dünyada en çok kirli havaya sahip bir şehir olduğu ileri sürülen Başkent 
Ankara’da hava kirliliği tüm canlıların sıhhatini tehdit eder duruma gelmiş ve bu 
yüzden Ankara yaşanılmaz şehir durumuna düşmüştür. Hava kirliliğinin çok sayıda 
hastalığa sebeb olduğu söylenmekte ve bu yüzden uğranılan maddî zararın 25 - 30 
milyon lirayı bulduğu iddia edilmektedir. Bu durum karşısında, Ankara’da oturan 
tüm vatandaşlar son derece huzursuz ve tedirgin hale gelmiş ve Ankara dışında 
yerleşme sahaları aranmaya başlanmıştır. Bu gelişme sayısız sosyal ve ekonomik 
dengesizliklere yol açacak niteliktedir, Öte yandan, başta İstanbul olmak üzere 
Ankara ve İzmir’de başgösteren susuzluk ve havagazı sıkıntısı bu şehirlerde yaşamayı 
son derece zorlaştırmıştır. Yine başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de taşıt 
imkânsızlığı ve şehir içi trafik aksaklıkları dolayısıyla vatandaşlar son derece perişan 
olmakta ve zamanlarının büyük bir kısmını duraklarda ve yollarda geçirmektedirler. 

175  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 5 (15 Kasım 1972), 
s. 31-32.
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Ankara’da ise duraklarda taşıt bekleyen vatandaşlar sadece bu yüzden günde 
saatlerce kirli hava yutmaktadırlar. Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplam 5 
milyonu aşkın insan yaşamaktadır. Bu, Türkiye nüfusunun yedide biri demektir. 5 
milyonu aşkın bir nüfusu hayatî derecede ilgilendiren bu sorunlara, bu şehirlerin 
belediye imkânlarıyle çözüm yolu bulunmasını beklemek büyük hatadır. Bu sorunlara 
çözüm yolu bulmayı geciktirmek ise, ileride telâfisi mümkün olmayan güçlüklerle 
karşılaşmaya sebebolacak bir davranıştır. Bu sebepten Yüce Meclisin bu sorunlar 
üzerine hassasiyetle eğilmesi ve bu sorunlara en kısa zamanda çözüm yolu bulmaya 
çalışması şarttır. Yukarıdaki nedenlerle, Ankara’nın kirli havadan kurtarılması, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki trafik, taşıt su ve havagazı sorunlarına çözüm yolu 
bulunması için gerekli tedbir ve çareleri tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasını öneririm.”176 

CELAL KARGILI (İÇEL) : Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurutması 
konusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi 
gereğince bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/55)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, bir Sosyal 
Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması konusunda gerekli görüşleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair 
önerge, Millet Meclisi’nin 23 Ocak 1973 tarihinde toplanan 41 nci birleşiminde 
görüşüldü:  

“Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur’a bağlı olarak 
yürütülen tüm emeklilik işleminin tek elde ve ayrı bir Bakanlık bünyesinde 
birleştirilmesi günümüz koşullarında kaçınılmaz bir zorunluk haline gelmiştir. 
Emeklilik işlerinin bir bakanlık çatısı altında birleştirilmesinde sayısız sosyal ve 
ekonomik yararlar vardır. Böyle bir uygulama bu konuda görülen her türlü aksaklık 
ve dağınıklığı ortadan kaldıracak, emeklilik işlerinin en iyi bir şekilde yürümesine 
ve emeklilik konusunun en yararlı yönü de değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. 
Kurulacak Bakanlık Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığı gelirlerinin en 
verimli alanlara yatırılmasını teşvik edecektir. Böylece Maliye Bakanlığı ve Çalışma 
Bakanlığının yükü hafifleyecek ve bu bakanlıklar bütün faaliyetlerini kendi çalışma 
alanlarına teksif etme olanağına kavuşacaklardır. Yükardaki nedenlerle bir Sosyal 
Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması konusunda gerekli görüş ve tedbirleri tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasını 
öneririm.”177 

176  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 32 (3 Ocak 1973), s. 354.
177  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 32, Birleşim 41 (23 Ocak 1973), 
s. 248-249.
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KEMAL ATAMAN (ANKARA): Ankara Milletvekili Kemal Ataman’ın, 
son yıllarda üniversite ve yüksek okullardan mezun olan gençlerin zamanında 
askerlik görevlerini yapmalarını temin etmek maksadıyla Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca, bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/56)

Kemal Ataman (Ankara) tarafından 3 Nisan 1973 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, son yıllarda üniversite ve yüksek okullardan mezun olan 
gençlerin zamanında askerlik görevlerini yapmalarını temin etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 11 Nisan 1973 tarihinde toplanan 94 ncü birleşiminde Genel 
Kurul’a sunuldu: 

“Memleketimizde üniversite ve yüksek okullardan mezun olup, vatanî görevlerini 
yedek subay olarak yapmak arzusunda buulnan gençlerimizin müracaatları, son 
yıllarda bir türlü yerine getirillememektedir. Sayıları yüzbinleri aşan yedek subay 
adayları, askerliklerini yapmadıkları için, hiçbir resmî kuruluşa da alınmamaktadırlar. 
Yıllar yılı sayıları gittikçe artan gençlerimiz Türkiye’de, mesleği olmayan, başıboş, 
topluma küskün bir durumda, kenara itilmiş bulunmaktadırlar. Gençlerimizin 
kendilerine özge kayıpları yanında, ülkemizin millî gelirine yapacakları katkıları 
yönünden de, büyük kayıpları vardır. Zamanında yedek subay ve asker olmayan bu 
gençler, okumuş ve aydın bir işsizler ordusu niteliğine dönüşmektedir. Ülkemiz için 
ulusal bir sorun haline gelen bu meseleye, Meclisimiz süratle bir çözüm bulmalıdır. 
Bu konuları, görüşmek, tartışmak ve nedenleri üzerinde durarak, gençlerimizin 
toplumumuza, ailesine ve kendisine yararak bir kişi olabilme olanaklarını elbirliği ile 
bulmak amaeyle, Anayasanın 88 nci maddesi- gereğince, genel görüşme açılmasını 
arz ve teklif ederim.”178 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (KONYA) ve Özer Ölçmen’in; 
haşhaş ekiminin yasaklanması ile köylülerimizin içine düştükleri sıkıntıyı 
gidermek ve gerekli imkânları sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/58)

Necati Kalaycıoğlu (Konya) ve Özer Ölçmen (Konya) tarafından Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, haşhaş ekiminin yasaklanması ile köylülerimizin içine 
düştükleri sıkıntıyı gidermek ve gerekli imkânları sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge Millet Meclisi’nin 3 
Mayıs 1973 tarihinde toplanan 103 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Erim Hükümetince alman haşhaş ekimi yasaklama kararı sırasında yetkililer 
A.B.D. Hükümetinin ödeyeceği tazminat karşılığında mağdur olan ekicilere yeni 
ziraî veya sınaî imkânlar yaratılacağını vaadetmişlerdir. Yasaklamadan bugüne kadar 
geçen uygulama süresinde bu bölgelerimiz için ne gibi bir ikâme imkânı olduğu ciddî 
bir surette araştırılmamış olup, hükümetlerce vaadedilen ekim tazminatlarını dahi 
alamamış köylülerimiz büyük bir sıkıntı içinde bulunmaktadırlar. Köylüye; yağından 
küspesine kadar çok yönlü bir kullanma imkânı sağlayan haşhaşın, yasaklanmasının 

178  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 94 (11 Nisan 1973), s. 585.
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yarattığı bunalımı gidermek üzere yurdumuzun bu bölgelerine bilinçli bir şekilde 
ziraî, sınaî ve ekonomik bir destekleme kaçınılmaz olmuştur. Anayasanın 88 nci 
maddesine dayanarak bu konuda Millet Meclisinde bir Genel Görüşme açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz.”179 

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA) ve Barbaros Turgut Boztepe’nin, 
köylü ve çiftçinin içinde bulunduğu durumu tespit etmek ve kredi imkânının 
sağlanması bakımından gerekli tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/57)

Hayrettin Uysal (Sakarya) ve Barbaros Turgut Boztepe (Sakarya) tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, köylü ve çiftliçinin içinde bulunduğu durumu 
tespit etmek ve kredi imkânının sağlanması bakımından gerekli tedbirleri almak 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önerge Millet Meclisi’nin 3 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 103 ncü birleşimde 
Genel Kurul’a sunuldu: 

“Bilinen bir gerçektir ki, köylü ve çiftçi sorunları hâlâ bütün ağırlığı ile çözüm 
beklemektedir. Köylümüz, çiftçimiz, varlıklı olmak şöyle dursun, gittikçe biraz 
daha yoksullaşmaktadır. Hele son bir kaç yıldır, artan düzen bozukluğu; kredi 
azlığı, araç ve gereç pahalılığı, sulama yetersizliği karşısında perişan bir durumda 
bırakılmıştır. Bozuk pazarlama düzeninde, büyük aracılar, rizikosuz ve zahmetsiz 
yüksek kazançlar sağlayabilmek için, desteksiz ve yalnız olan köylü ve çiftçimizin 
ürünlerinden haksız, büyük çıkar payları koparmaktadırlar. Geçmiş hükümetlerce 
uygulanan, “ürünlerin taban fiyatları düşük tutulsun” politikası, devletin her türlü 
himayesinden yoksun bırakılan köylü ve çiftçimizi ezmiştir. Geçmiş hükümetler 
Ortak Pazara intibak edebilmek için, tarımı geri bırakmak, köylüyü yoksullaştırma 
pahasına, temelsiz ve pazarsız bir özel sanayi oluşturmaya çalışmışlardır. Geçmiş 
hükümetler, büyük özel sanayi firmalarınf desteklemişlerdir. Oysa Ortak Pazarda en 
büyük devlet desteğinin tarıma ve çiftçiye olduğunu görmemezlikten gelmişlerdir. 
Bugün hâlâ enflasyon baskısı, köylünün, çiftçinin sırtında bulunuyor. Köylüye 
ve çiftçiye yükletilen bu ağır baskı, geçmiş hükümetlerin, yanlış ve geri politika 
tercihleriyle köylü üzerindeki yoksulluğu daha da ağırlaştırmıştır. Sorunu böylece 
saptadıktan sonra, belirtmek isteriz ki; 

1) Halihazırda faal nüfusun % 65’i tarımda çalışmaktadır. Bu, % 65 tarımdaki 
faal nüfus yurt içi gelirin (YİG), ancak % 31,51 ni paylaşmaktadır. Bu durum açıkça 
gelir dağılımında sektörler arası büyük dengesizliğin bir göstergesidir. Ayrıca, tarım 
sektörü içindeki gelir dağılımı dengesizliğini de ki, yaklaşık olarak 8,5 milyon 
yurttaşın yaşadığı orman köylerinde aile başına düşen yıllık gelir sadece 994 liradır, 
dikkate alırsak durumun korkunçluğu daha da iyi anlaşılır. 

179  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 103 (3 Mayıs 1973), s. 119.
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2) Son on yıllık dönem içerisinde, 1962 - 1972 arası köylü ve çiftçilerimizin, 
gayrisafî yurtiçi hâsıladan (GSYİH) almış oldukları pay nispî olarak azalmıştır. 
Bu on yıllık dönemde bu nispî gerileme % 13’ü bulmuştur ki, bu durum tarımda 
çalışanların sefaletini göstermektedir. 

3) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde tarım için öngörülen 33 
milyarlık yatırımın, bugün uygulanan politikalarla gerçekleşeceğine şüphe ile 
bakmak lâzımdır. Çünkü tarım sektörü önemsenmemektedir. 

4) Tarımsal üretimin ilk koşulu çiftçinin iyi vasıflı ve yüksek verimli tohum, 
fidan, fide ve çubuk gibi canlı üretim maddelerine sahip olmasıdır. Fakat ofis baş 
alım fiyatları ile muhtelif kademelerdeki tohumluk fiyatları arasında önemli sayılacak 
farklar vardır. Maliyet politikası bakımından bu farkların azaltılması gerekmektedir. 

5) Memleket ihtiyacına yetecek miktarda traktörün imal, montaj ya da ithali 
yapılmadığından bu araç karaborsaya dahi intikal etmektedir. Ülkemizde halen orta 
bütçe 500 000 ya da muhtelif güçte 700 000 traktöre ihtiyaç vardır. 1982 yılında 
traktör ihtiyacı bunun iki misline çıkacaktır. Yapılan değerlendirmelere göre 1973 
yılında 37 bin, 1975 yılında 45 bin, 1977 yılında 55 bin ve 1982 yılında 75 bin adet 
dizel traktör ihtiyacı normal görülmektedir. Ama, Plân hedefi 1977’de 35 350 traktör 
olarak saptanmıştır. Bilmeliyiz ki, gelişmiş ülkelere oranla Türkiye’de hektar başına 
kullanılan makine gücü 30 defa daha azdır. 

Diğer taraftan Türk çiftçisi, köylüsü, bütün dünya çiftçilerine oranla, traktörü, 
resmî fiyatlarla dahi fahiş fiyat ödemektedir. Ford 3000 model bir traktörün 
1969’daki peşin fiyatı 42 500 lira iken, 1970 yılında 46 750 liraya, daha sonra 58 
500 liraya ve 1972 yılından itibaren de 64 000 liraya çıkmıştır. Ford 5000 model 
bir traktör ise, 1971 yılında 67 000 lira iken bugün 108 250 liraya satılmaktadır. 
Ancak, bu peşin fiyat miktarları resmî rakamlardır, Oysa bugünkü koşullarda traktör 
yeterince bulunmadığı için, tespit edilen resmî fiyatın çok üstünde örneğin, 10 bin ilâ 
25 bin lira fazlasiyle çiftçi ve köylüye verilmektedir. Çok kez de traktör acenteleri, 
Ziraat Bankası kredisi ile traktör vermek istememektedirler. Çiftçilerimizden 
alabildikleri kadar peşinatı bazen bir yıl ve daha fazla süre kullandıktan sonra, çokça 
kendilerine göre yüksek faizli bir vâde sistemi uygulamaktadırlar. 28. 11. 1970 
tarih ve 7/1638 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tarım traktörü imali ve montajında 
kullanılan parçaların gümrük vergisi % l’e indirildiği halde, işletme rantabilitesi 
sağlanmadığından traktörler çok pahalıdır. Bu mevcut durumda, ithal maliyeti yerli 
montajdan daha ucuzdur. Hele komple traktör ithalinden alınan, % 30 gümrük, % 10 
istihsal vergisi, % 10 damga ve % 5 rıhtım resmî toplam % 55 oran vergiden muaf 
tutulsa, ithal traktörünün ne kadar ucuza geleceği açıktır. Fransa’da 32 ton buğday 
değeri ile alman bir Massey - Ferguson traktörünün bizde 65 ton buğday değeri ile 
alındığını söylemek isteriz. Bu duruma göre Türk çiftçisi ve köylüsü montaj sanayini 
korumak için traktörü iki misli fiyatla satın almaktadır. Kaldı ki, bir başka yöntemle 
de Türk çiftçisinden, karaborcasılık yapılmak sureti ile 10 bin, bazen 25 bine, bir 
traktörden gayrimeşru kazançlar sağlanmaktadır. 
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Biçer - döver piyasası da aynı durumdadır. 1970 yılında 164 563 liraya satılan 
Massey - Ferguson (510 - 7) tipi bir biçer - döver, bugün resmî fiyat olarak 249 
681 liradan çiftçiye verilmektedir. Biçer - döğerler de piyasada yeteri kadar 
bulunmadığından çok kez resmî fiyatın % 15-20 fazlasiyle alıcıya intikal etmektedir. 

6) Üretimin artırılmasında en önemli yeri kimyevî gübrenin teşkil ettiği bir 
gerçektir. Bizde gübre de zaman zaman karaborsa malı olmaktadır. Bâzı yıllar bu 
durum bir ölçüde önlenebilmekte ise de çok kez resmî fiyatların % 50 üstüne kadar 
satıldığı olmaktadır. Ancak belirtmek isteriz ki resmî fiyatlı gübre bedelleri dahi 
bizde çok yüksektir. 1972 yılında kompoze gübre fiyatları 1971 yılına göre % 12 - 
15; diamonyum fosfat ise % 54, bir fiyat artışı göstermiştir. Gerçekte maliyete büyük 
etki yapan gübre fiyatlarını köylü ve çiftçimiz için çeşitli politikalar uygulayarak 
asgarî bir fiyata indirmek zorunluğu vardır. Resmî fiyat yürüdüğü zaman, 64 - 75 
kuraşa, resmî fiyat yürümediği zaman ise 130 - 150 kuruşa bir kilogram kimyevî 
gübreyi tarlasına serpmek durumunda bulunan çiftçi, köylü, geçimini temin etmek 
bir yana, kendisini borçtan kurtaramaz. 

7) Bitkisel üretimde rolü çok büyük olan ziraî mücadele ilâçları da pahalıdır. 
1970 yılından bu yana ilâçlarda % 20 - 70 arasında artışlar olmuştur. Bu artışlar hâlâ 
yükselme eğilimi içindedir. 

8) Tarımsal ürün maliyetlerine etki yapan hususlardan biri de akaryakıt ve 
madenî yağlardır. Ankara merkez perakende satışlarının rakamlarını alarak bu 
durumu belirtmeye çalışalım : 1970 yılında benzin 114’ten bugün 162; motorin % 
94,60’tan 142; gazyağı 89,40’tan 138; motor yağı 498’den 748; dişli yağı 479’dan 
735; gres yağı 729’dan 1010 kuruş olmuştur. Oysa tarımda kullanılacak akaryakıt 
için ayrı bir tarife kullanmak tarım politikasını kollayıcı ve sağlam bir politika olur. 

9) Diğer taraftan en fazla fiyat artışı gösteren ve kontrolü yapılmaya gereçler, 
yedek parça fiyatları artışlarıdır. Bu konuda da örnek verelim: 4’lük motopomp’a ait 
silindir 1970 yılında 415 lira iken, 1972 yılında 632,5 lira; bir silindir kafası 304,75 
lira iken 665; traktöre ait bir hararet göstergesi 167 lira iken 239 lira olmuştur. Bu 
fiyatlar bugün daha da artmaktadır. 

10) Tarımsal kredi ile ilgili çok sayıda problemlerin arasında en önemlisi faizlerin 
yüksekliği, plasman azlığı, çiftçilerin önemli bir kısmını krediden yoksun bırakan 
teminat zorluğu, toprak değer bareminin düşüklüğü ve tapu ile ilgili sorunlardır. 
Dünyada genellikle tarım kredilerinin faizi düşüktür. Federal Almanya’da kredi 
uygulamalarında banka faizinin % 3,5’inin üstünde olan kısmını Federal Almanya 
sübvansiyon yolu ile karşılamaktadır. Ülkemizde genellikle % 10,5’i bulan tarımsal 
kredi faiz oranı, hele küçük çiftçi için yarım olmaktadır. Eğer bir memlekette, 
tarımsal üretimin büyük bir hızla artması isteniyorsa, tarım ürünleri fiyatlarının, 
çiftçilerin, köylülerin ileri teknoloji uygulamalarına ve gerekli ihtiyaçlarını, girdileri 
satın alabilmelerine olanak veren bir teşrik faktörü sayacak kadar yüksek tutulması 
gerekmektedir. Yukardan beri saydığımız gerçekler ve ortaya koyduğumuz örnekler 
karşısında, girdi fiyatlarında büyük artışlara rağmen, köylünün aldığı herşeyde en az 
% 40 üstünde bir artma olması gerçeği dahi, hükümetleri çiftçi köylümüzün bu hayat 
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sorununa eğilmeyi sağlayamamıştır.  örneğin, buğdayın, arpanın, çavdarın, yulr fm, 
şeker pancarının, fındığın, çekirdeksiz kuru üzümün ve başka tarım ürünlerinin 
genellikle fiyatları dondurulmuştur. 

SONUÇ : Geçmiş hükümetler köylü ve çiftçimizin kalkınması ve millî gelirden 
hak ettiği payı alması, köylümüzün yoksulluktan kurtulması, modern teknolojinin 
gereklerine kavuşması, insanca yaşaması için ona gerekli önemi ve değeri 
vermemiştir.Köylü ve çiftçimizin ürünlerinin fiyatlarını dondurmuştur. Oysa köylü 
ve çiftçimizin aldığı her türlü araç, gereç, ilâç, gübre ve diğer tüketim maddeleri 
yüksek fiyatlarla köylümüze intikal etmiştir. Köylümüz kredi imkânsızlıkları içinde 
bocalamıştır. Alabildiği krediye hep yüksek faiz ödemektedir. Hattâ uğradığı doğal 
âfetler karşısında, sel, dolu vb. gibi elinden dahi tutulmamış, daha da perişan 
durumlara itilmiştir. Türk köylüsü ve çiftçisi bugün zorluklar içindedir. Kendisini 
daha da yoksullaştıran çetin bir yıl geçirmiştir. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
zorunluğu vardır. Girdiler, tarım araç ve gereçler gübre ve traktör, ilâç ve tohumluk 
fiyatları yüksektir. Pahalıdır. İmkânsızlıklar içinde çırpınmaktadır. Çünkü, taban 
fiyatları dondurulmuş, tarım ürünlerinden yeter gelir de nerdeyse iki yılda % 50’ye 
yaklaşan fiyat artışları dikkate alınmalıdır. Ve bu gerçeğe göre tespit yapılmalıdır. 
Köylü ve çiftçilerin kredilerini artırmak yüksek faizlerini düşürmek zorunluğu 
vardır. Türk köylüsü ve çiftçisine insanca yaşama düzeyine çıkacak yolu açmalıyız. 
Bütün bu nedenlerle, köylü ve çiftçiye imkân sağlama bakımından içinde bulunduğu 
durumu, gerçekçi bir politika ile tespit ve gerekli tedbirleri almak için; çiftçi ve 
köylülerimizin sorunlarını aydınlığa çıkarmak amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca ve ivedilikle bir Genel Görüşme yapılmasını arz ve teklif ederiz.”180 

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR) ve Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur’un, tarım girdilerini bir düzene sokmak ve toplumumuzun 
sıhhatli ekonomik ve sosyal bir bünyeye kavuşturulmasını temin etmek için 
Anayasanın 88 ci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/60)

Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) ile Vehbi Meşhur (Amasya) tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen, tarım girdilerini bir düzene sokmak ve 
toplumumuzun sıhhatli ekonomik ve sosyal bir bünyeye kavuşturulmasını temin 
etmek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önerge, Millet Meclisi’nin 10 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 107 nci birleşiminde 
görüşüldü: 

“Türkiye’nin kalkınması uygulanmakta olan Kalkınma Plânı ve Stratejisine 
göre tarım kesimini ihmal ederek, sadece sanayileşmeye yönelmekle değil, her 
ikisine de aynı ağırlığı vermekle mümkün olacağı kanısındayız. Aç milletler tek 
taraflı sanayileşmez. Bu esastan hareket ederek tarım kesiminin can damarını teşkil 
eden ziraî âlet ve ekipman ile sağlıklı tohum, kaliteli ucuz gübre ve ilâçların bir 
düzene konması, pahalılık ve faturalı karaborsadan kurtarılması tarım ürünlerinin 

180  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 103 (3 Mayıs 1973), 
s. 116-119.
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taban, tarım girdilerinin tavan fiyatlarının tesbiti ilk amacımız olmalıdır. Traktör 
sorunu içinden çıkılmaz halde sömürü sistemine dönmüştür. 38.000 liraya montaj, 
33.000 liraya ithal edildiği buna karşılık 67.000 liradan 108.000 liraya kadar % 250 
kârla satıldığı bu işlerde de millî bankalarımızın aracılara hizmet edip, asıl üreticiyi 
yıllarca borç öder durumda bağımlı kıldığı yetkili odaların kongre konuşmalarından 
öğrenildiği giıbi herıgün karşılaştığımız olağan ticari olaylar halinde görülmektedir. 
Tarım kesiminde pancarın kilosu 20 kr. iken küspesi 65 kr. Buğday 90 kr. iken kepeği 
120 kr. gübrenin 230 kr, olması, Haşhaşın başkalarının hatırı için yasaklanması ve 
yerine hiç bir ürünün ikame edilmemiş olması, Türk tarım kesiminin Plânlama yolu 
ile geniş üretici ve köylüyü ezerek, Sanayi adı altında bir kısım partizanlığı Millî 
Bankalarımız yolu ile destekliyerek garip bir ekonomi ve sosyal bünye yaratmıya 
çalışmak, Türkiye’nin geleceği için çok endişe vericidir. Tarım girdilerini bir düzene 
sokmak ve üreticiye kârını ve zararını hesap edilir duruma getirmek, toplumumuzu 
sıhhatli ekonomik ve sosyal bir bünyeye kavuşturulmasını temin için Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca Genel Görüşme açılmasını saygı ile arz ederiz.”181

SUNA TURAL (ANKARA) ve Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Türk-
Yunan ilişkileri hakkında Anayasanın 88. maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/59)

Suna Tural (Ankara)  ile Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından 27 Nisan 1973 tarihinde 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan,  Türk-Yunan ilişkileri hakkında Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair önerge Millet Meclisi’nin 
10 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 107 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Bir kaç seneden beri sinsi bir şekilde ve devamlı olarak bütün Türkleri özellikle 
Batı Trakya Türklerini yok etmek ve Lozan Anlaşmasını tanımama politikası güden 
Yunanistan’ın Devletler Hukukunu hiçe sayarak giriştiği insanlık dışı eylemler 
karşısında aşağıda arzedilen sebepler nedeniyle Türk - Yunan ilişkileri hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılmasını arz ve talep 
ederiz. 

Batı Trakya Türklerinin korkusuz şekilde savunuculuğunu yapan gazeteci 
Selâhattin Galipsin Batı Trakyalı Türklere yapılan baskının başka bir kurbanı 
olarak hapse mahkûm edildiği tarihten bu yana günler geçmiştir. Batı Trakya’da 
“Azınlık” Türklerinden oluşan grupların sessiz ve şaşkın kıpırdanışları Yunan istinaf 
mahkemesinin haksız kararları devam etmiştir. Orada Türklerin arazi satın almaları 
yasaklanmış ancak Türklerin hırıstiyanlara arazi satmaları kolaylaştırılmış Türk’ün 
toprağı Yunanlıların ellerine geçirilmek için her türlü devletin baskısı artırılmıştır. 
Müslüman ve Türk olan öğretmenlere insanlık dışı yapılan zulüm vicdanları sızlatacak 
kadar acı olmuştur. 22 müslüman öğretmen tayinlerinden sonra azledilmişler, 
suçlarının ne olduğu bilinmeden haklarında inceleme yapılıyor gerekçesiyle işsiz 
bırakılmışlar, eğitim ve öğretim haksız tasarruflarla Yunan yönetimine geçirilmiştir. 
Bu arada Gökçeler köyünde 550 dönüm arazi köy merasına ait diye 50 yıldır 

181  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 107 (10 Mayıs 1973), 
s. 250.
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toprağı işleten Türk sahiplerinden alınmış ve Türklerin arazi ile meşgul olmadıkları 
gülünç iddiaları da gerekçe olarak gösterilmiştir. Okullardan bir çok öğrenciler 
uzaklaştırılmış, doğdukları köylerde okumaya mecbur edilmişler, hane nakli ve 
taşınmak gibi sebepleri hiçe saymışlardır. Ayrıca Türkiye’den gönderilen kitapların 
dağıtımı keyfi yapılmış, adı geçen kitaplar gerçek mercilerine ulaştırılmamıştır. 
Halkın dertleriyle ilgilenen insanları ve gazetecileri sebepsiz yere tehdit ve tevkif 
etmişler, böylece halkın huzursuzluğuna yol açan olayları Yunan Hükümeti bizzat 
kendisi meydana getirmiştir. Yunanistan Anayasa sı’nm 8 nci maddesiyle hangi dil ve 
dinden olursa olsun her vatandaşa yaşama ve hürriyet hakkı tanımışken herkesin evi 
dokunulmaz ocak kabul edilmiş iken ayrıca şirketler ve örgütler kurmakta dil ve din 
ayrılmaksızm bütün Yunanlıların serbest olduğu belirtilmiş iken, yine; her vatandaşın 
veya toplu grupların problemleri için Devlet makamlarına müracaat etmeyi ve en 
kısa zamanda cevap alma hakkına sahip olduğu Anayasalarında öngörüldüğü halde 
vatandaşlara mülk sahiibi olmak hakkı tanınmış, bu hakkı devletin koruması zorunlu 
kılınmış iken bu maddelerin Batı Trakya Türklerine tatbik edilmediği keyfi işlemler 
yapıldığı bir gerçektir. Batı Trakya Türkleri ayrı bir toplum kabul edilmiş ve bunlara 
ne Lozan Antlaşmasının hükümleri ve ne de Yunan Anayasasının hükümleri tatbik 
edilmiştir. Türkçe için Türkçe propoganda yapıldığı iddiasıyla Iskoçe’de ıssız bir 
köye sürülen, ana babası hâlâ yasak bölgede olduğu için de onlarla görüşemeyen 
sürgün Süko Salih Süleyman Yunan Mahkemeleri icratının en hazin ve en garip 
mağdurlarındandır. Her Yunan vatandaşına 5 yıl geçerli pasaport verildiği halde, 
müslüman Türklere bir yıl geçerli ve ancak tek bir ülkeye gidebilecekleri kayıtlı 
cinsten bir pasaport verilmektedir. Türklerin mesken masuniyetleri ihlâl edilmekte, 
gelişi güzel zamanlarda müsaadesiz evlere girilmekte ve yine Türkler türlü sebep 
ve bahanelerle mahkemeye verilmekte ve böylece de Türklerin, mal, mülk ve can 
emniyeti suiistimal edilmektedir. Bu durumlar ilgili mercilere ulaştırıldığı zaman 
ilgilenilmemekte, sadece alınan emir gereğinin yapıldığı ifade edilmektedir. Türk 
- Yunan ilişkilerini ve azınlık haklarını tedvin eden Lozan Antlaşması azınlıkların 
korunmasıyla ilgili 9 maddelik bölümü Türkiye ve Yunanislandaki azınlıkların 
hak ve hukukunun neler olduğunu bu hak ve hukukun nasıl kullanılacağını 
kayıt altına almıştır. Açıkça belirtilmiş hükümler temel konularşeklinde kabul 
edilmiş, hiçbir kanun ve nizamınhiçbir devlet düzeni ve işleminin bu hükümlerin. 
evveline geçmemesi, onların üstüne çıkmaması taahhüt edilmiştir. (Md. 38 - 24) 
Ayrıca, Türkiye’de müslüman olmayan azınlıklara hangi hak ve hukuk tanınmışsa 
Yunanistan’da bulunan Türk azınlığına da aynı haklar ve hukuk imkânı tanınmıştır. 
Lozan Muahedesi bilhassa Türkiye’de yaşayan milliyeti, dili, dini ve ırkı ne olursa 
olsun bütün halkı özgürlükleriyle birlikte Türkiye Hükümetinin himayesine vermiş 
Medenî Hukuk ve Siyasî Haklar açısından müslümanlarla müslümau olmayanları eşit 
telakki etmiştir. Kültürde, eğitim ve öğretimde, ibadette, ticarette serbestlik esasını 
öngörmüştür. Oysa Yunanislan bütün bu maddelere aykırı işlemler yapmakta ve bunları 
ısrarlı bir şekilde devam ettirmektedir. Bugün Batı Trakya Türkleri Makyavelist bir 
sistem içinde Yunanlaştırılmaya çalışılmakta, canlarından bezdirilerek topraklarını 
Yunanlılara satmaya, paralarını, dahi Yunanistan’dan. çıkarmadan mensup oldukları 
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aile ve ocağını terke medbur edilmektedirler. Türk toplumunu içine alan Yunan 
kıskacı gittikçe daralmakta, Lozan Muahedesinin tüm hükümleri ihlal edilmektedir. 
İnsanlara insanca yaşama hakkı vermeyen Yunan Hükümetinin bu tutumu karşısında 
Türk - Yunan ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi insanlık haysiyeti yönünden 
zaruret halini almıştır. Meselenin Millet Meclisinde ele alınarak bu konuda bir Genel 
Görüşme açılması; açılacak genel görüşmenin ışığı altında Hükümetin ciddî ve ısrarlı 
takip edeceği politikasını tesbit etmesi şarttır. Meselenin bu güne kadar olduğu gibi 
oyalayıcı ve statükocu bir görüş içinde değil, millî menfaatlerimize en uygun mevcut 
ve mer’i Lozan Antlaşmasına sadık, NATO’ya ve Kıbrıs politikasına rağmen taviz 
vermeyen bir Politikayı izlemeye yönelmesi gereklidir. Türk adaletini, insanlığını, 
kadirşinaslığını bilen ve gören Türkiyedeki azınlık haklarının Batı Trakya Türkleri 
için de mutlaka sağlanması yönünden bir Genci Görüşme açılmasını lüzumlu 
gördüğümüz cihetle önergemize itibar edileceği ümidini taşıyoruz.”182 

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP) : Bankaların finansman konusunu 
açıklığa kavuşturmak ve gerekli kanuni tedbirlerin acınmasına olanak sağlamak 
amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/61)

Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
bankaların finansman konusunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli kanunî tedbirlerin 
alınmasına olanak sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 21 Mayıs 1973 tarihinde 
toplanan 112 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Ülkemizde; hayat pahalılığı, dolaylı enflâsyon, üretici girdilerinde çekilmez 
artışların bankacılık yoluyle körüklendiği kanısı içindeyim. Birçok kez; basında, 
yabancı ekonomik örgütlerde, hattâ Parlâmento kürsülerinde yapılan konuşmalarla 
konu kamuoyuna da yansıtmıştım Özellikle; özel bankaların kârlarını artırmak, 
Bankalar Kanunu, “ödünç para verme nizamnamesi” hükümlerine açık açık ters 
düşen işlemlerle krediye muhtaç vatandaşlara büyük külfetler yükletilmektedir. 
Şöyle ki: 

A) İç kredide, şimdilik örnekleri saptanan 15 işlem uygulanarak, 

B) Kambiyo işlemlerinde de üç işlem halinde 

Faiz, Komisyon, ekspertis (gereği yokken istenen) teminat mektubu, muhayyel 
kişi ve müşteriler adına havale, masraf sağlayan iştirak işlemileri, istihbaratı, 
yüksek haberleşme ücretleri, senet tahsil komisyonu, marja uyulmayarak ek 
teminat, açılan krediden % 60’ının mevduata alınması, tetkik ve kontrol ücreti, 
müşterinin krediyi kullanmaya başladığı gün yerine kendisine kredi açıldığı tarih 
esas alınarak faiz yürütme, işlemeyen günlere faiz, emtia karşılığı avans hesabında 
maniplâsyon, kredi hesaplarında banka lehine bilerek hata (müşterinin baskı ile ses 
çıkarmaması sağlanarak) fazla mesai acyo, sanayicilere senet karşılığı avans kredisi 

182  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 107 (10 Mayıs 1973), 
s. 246-248.
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kullandırılarak, ithalât akredidifi hesaplarında âzami vâdesinden daha kısa vâde 
tespit ederek veya vâdesi dolan ithalât akreditifi hesabı ithal ve saik karşılığı avans 
hesabına nakledilerek; 

18 işlemi de borç para kullanma külfeti ve masrafı yaklaşık olarak kullanılan 
paranın % 35ini bulmakta ve bu yollarla üretim ve tüketim yükü dar gelirli halkın, 
çiftçinin, köylünün ve esnafın sırtına yükletilmektedir. Tarımsal üretimde bugünkü 
bankacılık işlemlerinin büyük oranda etkilediği büyük girdiler, altından kalkılmaz, 
görünmez bir yük halini almıştır.

Türkiye’de bugün; yukarıda örneği verilen işlemlerle maliyet enflâsyonumu 
besleyen faktörlerden başlıcasının bu bozuk ve de yasadışı finansman düzlemi olduğu 
anlaşılmaktadır. Sayıları kabarık bir rakama ulaşan özel bankaları bu konularda 
titizlikle denetlemeleri gereken, fakat sayıları da 35’i geçmeyen yeminli murakıplar, 
hesapları açık, kesin ve düzenli resmî bankalarda (herhalde denetlenmesi kolay 
olduğundan) çalışmalarını yoğunlaştırmış görünmektedirler. Yeminli murakıpların 
bu tutumu özel bankaları bu yolla biraz daha rahatlatmaktadır. Bu nedenlerle, 
Bankaları finansman konusunda açıklığa kavuşmak ve gerekli yasa tedbirlerine 
MMeclislerimizce olanak sağlamak üzere, Anayasamızın 88 nci maddesi uyarınca 
genel görüşme açılmasını saygılarımla öneririm.”183

ÇETİN YILMAZ (İÇEL) : Çimento ve demir üretim ve tüketimi konusunda 
toplum zararına olan aksaklıkları tespit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/63)

Çetin Yılmaz (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan, çimento 
ve demir üretim ve tüketimi konusunda toplum zararına olan aksaklıkları tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önerge, Millet Meclisi’nin 21 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 112 nci birleşiminde 
Genel Kurul’a sunuldu: 

“Ülkemiz konut ve altyapı yatırımları sorununu olumlu sonuca bağlayamamış, 
gelişme ve yerleşme süresi içinde millî gelirden önemli paylar ayırma zorunluğunu 
duyan bir sıkıntılı dönem geçirmektedir. Bu kesimin ana yatırım hammaddesi 
çimento ve demirdir. Yol, su, konut, eğitim, sağlık, sanayi ve diğer yatırımların 
gereksinme duyduğu anahammadde çimento ve demir, hükümetlerin bir üretim ve 
tüketim politikasına mutlak dayalı olmalıdır. Yalnız konut kesiminde gerçeği ve 
gereksinmeyi birkaç rakamla açıklamak gerekir. 1 845 508 aile birimi 7 kişiden 
fazla insanla bir konutta oturmaktadır. 908 950 konut bir odalı, 1 887 640 konut 
iki odalıdır. 227 286 aile bir odada oturmaktadır. 2 312 327 konutta mutfak, 1 483 
977 konutta hela, 3 085 526 konutta banyo yoktur, İzmir nüfusunun % 181, İstanbul 
nüfusunun % 211, Ankara nüfusununn % 451 ülkede bulunan 665 000 gecekonduda 
barınmaktadır. Gecekondularda barınan dar gelirli insan sayısı 3 225 000 kişidir. 
Toplam İzmir konutlarının % 24ü, İstanbul konutlarının % 40ı, Adana konutlarının % 
49’u, Ankara konutlarının % 65i gecekondudur ve sağlık koşullarına uymamaktadır. 

183  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 112 (21 Mayıs 1973), 
s. 452-453.
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Yol, su, okul, sağlık, eğitim kuruluşları uygar uluslar ile kıyaslanamayacak kadar 
gereksinmelerin gerisinde kalmıştır. Çimento ve demir, böyle bir ülkede ekmek 
kadar gerekli ve vazgeçilmez hammaddelerdir. Ancak 15 yıldır ülkede bu iki inşaat 
anamaddesinde bir yapmacık zorlama, sıkıntı ve fiyat yükselişi göze çarpmaktadır. 
Bütün tüketim maddelerini etkileyen bu zorlama fiyat artışları, ülkede birkaç kapkaççı 
tüccarı ve karaborsacıyı zengin etmiştir. Belli mevsimlerde bu iki maddede akborsa 
biter, karaborsa başlar. Sanayi ve lüks konut yatırımlarının dışında çimento ve demir, 
yükardaki rakamlarda nitelikleri belirlenen yoksul toplum katlarının anatüketim 
aracıdır. Köylerden kentlerden göçün beslediği bu tüketim iştahını Devlet, yoksul 
halkın yararına bir plâna başlamamak zorunluğundadır. ÇİSAN (Devlet), Ankara - 
Sivas Karma ortaklığı, özel girişim 1972 yılında 8 423 903 ton çimento üretmiştir. 7 
267 253 tonu iç tüketimde, 2 130 269 tonu da ihraç edilerek kullanılmıştır. Görülüyor 
ki, ülkemizde üretim iç tüketimin üstündedir. Bâzı yatırımların gecikmesine karşın 
çimento sıkıntısı çekilmemesi gerekir. Fabrika sınai maliyet fiyatı ton başına 
216 lira olan çimentonun (paçal), vergi, fon, pirim girdileri ile 260 liraya çıktığı 
görülmektedir. Rafinerilere, enerji hatlarına, yakıt depolarına, ambalaj merkezlerine 
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 kurarak ülkede çimento tüketimini nazlı 
hale getirmişlerdir. Çok ucuza mal ettikleri çimentoyu fabrikalarının dışında satış 
birlikleri kurarak bölgelerine özgü özel, keyfî, güdümsüz fiyat rejimleri uygulamaya 
başlamışlar ve ton başına 40 lira zam yapmışlardır. İstanbul grubunda 5 fabrika, 
Konya grubunda 3 fabrika özel birlikler kurarak satışta ara ikinci el yaratmışlar ve 
çimento fiyatlarını 13 liradan 18 liraya kadar çıkarmışlardır. Bu suni ve paravan 
birlikler ihracatta da denenmiş tatlı kârlar getirdiği görülmüştür. Zaten bu birlik 
uydurma revizyon zorlamaları, üretime ara verme oyunlarıyle 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 ülke gereksimelerinin üstündedir 
ve fiyat artışları sunidir. Toplum zararına olan ve yıllardır devam eden bu suni ve 
zevkli alışkanlığın sonu gelmemiş, köklü önalımlar saptanmamıştır. Ayrıca çimento 
ihracatı ile ilgili yolsuzluklar, fabrika yapımındaki gecikmeler, demir üretimindeki 
ve pazarlanmasındaki aksaklıklar da basında yankısını bulan yakınmalara neden 
olmuştur. Çimento ve demir üretimi ve tüketimi konusundaki toplum zararına 
aksaklıkları saptamak üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince genel görüşme 
açılmasını rica ederim.”184 

184  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 112 (21 Mayıs 1973), 
s. 457-458.
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YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne 
kadar uygulanmakta olan ayçiçeği politikasının değerlendirilmesi bakımından 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/62)

Yılmaz Alpaslan Tekirdağ tarafından 28 Nisan 1973 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne kadar uygulanmakta 
olan ayçiçeği politikasının değerlendirilmesi bakımından Anayasanın 88 nci 
mıaddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 21 
Mayıs 1973 tarihinde toplanan 112 nci birleşimde Genel Kurul’a okundu: 

“İnsan gıdası olarak margarin imalinde, küsbesi hayvan yemi olarak, sakı hem 
sellüloz sanayinde ve hem de yakacak olarak ve çiçeği tababette; kabuğu ile yağı 
boya ve sabun sanayiinde kullanılan her yönü ile değerli olan ay çiçeği sömürüsü 
üzerinde önemle durmamız gerektiği kanısındayım. Ülkemizde son yıllarda, 
hayvansal yağların artış göstermemesi, nüfusumuzun hızla artması, toplumumuzda 
yağ tüketimi sorununu güncel hale getirmiştir. Yağ ihtiyacımızın % 50’ini bitkisel 
yağlardan sağlamaktayız. Tüketilen bitkisel yağların % 49 - 51 oranını ayçiçeği 
yağı karşılamaktadır. Bundan 25 yıl önce Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya’dan 
gelen göçmenler ile birlikte ülkemizde ayçiçeği üretimi başlamıştır. Bir süre oldukça 
verimli ürün sağlandıktan sonra ayçiçeği orobanj paraziti ile karşı karşıya kalmış ve 
üretim bu nedenle hızla düşmüştür. 1960 yılında 60 bin tona inen ayçiçeği üretimi, 
orobanjla kesin mücadele sonu Rusya’dan ithal edilen orobanja dayanıklı tohumla 
üretilmeye başlayınca verim eski yıllara bakarak hızla artmaya başlamıştır. Bu 
yükseliş aşağıdaki biçimde 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. Özellikle Rusya, Arjantin, 
Romanya ve Yugoslavya dünya ayçiçeği üretiminde bizden ön sıraları almaktadırlar. 
Yugoslavya dönüm başına 170, Fransa 153, .Romanya 150, Rusya 139 ve Türkiye 
107 kilo ayçiçeği elde etmektedirler. 1972 yılı randımanına göre, dönüm başına 
ortalama verim, ülkemizde 117 kiloya yükselmiştir. Ancak gerek Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ve gerekse Tarım Bakanlığı son yıllardaki diğer ülkelerde dönüm başına 
verimin ne olduğunu tesbit etmemişlerdir. 

Şimdi de ayçiçeği tüketimi üzerinde duralım: Ülkemizde üretilen ayçiçeğinin % 
49,11 margarin ve sert yağ imalinde, % 49,5’i likit ve salata olarak ve geriye kalan % 
1,4’ü ise sanayide ve özellikle sabun imalinde kullanılmaktadır. Ayrıca ayçiçeği yağı 
üretim artığı olan küsbe yem sanayiinde kullanıldığı gibi, önemli bir ihraç maddesi 
olarak da gelişmiş ülkelere satılmaktadır. Bunun yanı sıra ayçiçeğinin kabuğu da 
yakacak maddesi olarak kullanılır. Ülkemizde ayçiyeği bu önemi nedeniyle çeşitli 
illerimizde ekilmektedir. 1970 yılı Devlet Plânlama örgütünün tesbitlerine göre, 
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli ve Samsun başta 
olmak üzere 45 ilimizde ayçiçeği üretilmektedir. Ülkemizdeki ayçiçeği yetiştirilen 
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bölgelerin iklim şartları, toprağın yapısı, Devletin gereken ilgiyi göstermesi halinde 
dünyada ayçiçeği üretiminde ön sıralarda yer almamızı sağlayacak niteliktedir. 
1972 yılında 400 hektar arazide 480 bin ton ayçiçeği üretilmiştir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının önerdiği biçimde ayçiçeği tarımına önem verilecek olursa, birim 
alanda en fazla ürün elde eden ülke olabiliriz. Ancak, ayçiçeği sulanamadığı, gübre 
istenen ölçüde ve toprak tahlilleri yapıldıktan sonra atılamadığı, aynı zamanda 
makinalı tarımın gereklerine kavuşulamadığı için birim alanda dünya ölçülerine 
yetişememekteyiz. Ayçiçeği tarımımda üretimi etkileyen faktörler şunlardır: 

Ayçiçeği üretimi özellikle küçük çiftçiler tarafından yapıldığından hâlâ bu 
tarımda hayvan kullanılmaktadır. Hal böyle olunca randıman düşük olmaktadır. 
Traktör, biçer - döver ve diğer ekipmanlarım fiyatlarının çok yüksek olması, 
ülkemizde hayvanla tarıma küçük çiftçileri yöneltmektedir. 

Orobanj denen parazit, ayçiçeğini büyük 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 
ortalama olarak 50 milyon lira tutarında bitkisel yağ ithal edilmiştir. 1963 ve 1964 
yıllarında ise ithal 80 milyon liraya yaklaşmıştır. Toplam olarak bu yıllarda 500 
milyon liralık döviz, bitkisel yağ ithali için kullanılmıştır. 

Ayçiçeği öncelikle suya ve ısıya ihtiyaç duyan bir bitkidir. Ülkemizde sulu 
tarım çok az yapılabildiği için ayçiçeği üreticisi yağışlı geçen yıllarda iyi mahsul 
alabilmekte, kurak yıllarda ise mahsul verimi çok düşük olmaktadır. Toprak su 
kooperatiflerinin ayçiçeği bölgelerinde örgötlenememesi büyük bir talihsizliktir. 

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

Ayçiçeği için kullanılan gübrelerin fiyatları her yıl astronomik rakamlarla 
yükselmektedir. Verimi büyük ölçüde etkileyen 18-46 diamonyum fosfar gübresidir. 
Bu gübre, 1970 yılında 87 kuruşa satılmakta iken, 1971 de kilosu 130 kuruşa, 
1972 yılında ise, 220 kuruşa yükselmiştir. Gübrenin ateş pahasına satılması 
karşısında bir çok köylü tarlasına gübre atamadığmdan verim düşmektedir. 
Ayçiçeği için kullanılmakta olan gübreler, pahalılığı bir yana, mevsiminde pipasaya 
arzedilememekte ve karaborsacıların büyük vurgunlar yapmalarına yol açılmaktadır. 
Gübre fabrikalarımız düşük randımanla çalıştıkları gibi, dağıtımda da karaborsanın 
doğmasına yol açabilecek yöntemleri her nedense seçmektedirler. Trakya ve 
Marmara havzasında ayçiçeği ekilen toprakların potas cevheri tükenmekte veya 
çok azalmaktadır. Bunu önleyici tedbir olmak üzere, bu bölgelere kompoze gübre 
yollanması yerine potası olmayan gübreler yollanmaktadır. Durum böyle olumca da, 
ayçiçeğindeki yağ oranı % 46-48’den % 40-42 ye düşmektedir. Yıllardan bu yana 
ilgililere yapılan uyarılar sonuç vermemektedir.İstihsal ve fiyat dalgalanmaları : Başta 
da belirttiğim gibi, orobanja dayanıklı ayçiçeğinin üretilmesiyle birlikte randıman 
hızla yükselmiştir. 1962 yılında 60 bin tona’ düşen üretim, sırasıyla 1963’de 87 bin, 
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1964’de 165 000, 1968 yılında 240 bin ve 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 sertifikal 
tohum, almaktadırlar. Tohum fiyatları 1960 yılından bu yana yükselmektedir. 1971 
yılında kilosu 300 kuruş olan tohumun 1972 yılında 340 kuruşa Devlet tarafından 
köylüye satıldığı görülmektedir. Faiz ve masraflar eklendiğinde 1 kilo ayçiçeği 
tohumu üreticiye 350 kuruşa malolmaktadır. Gübre fiyatlarındaki artışların da 
maliyeti etkilediği ortadadır. Bu girdilerin dışında traktör, biçer - döver ve mibzer 
fiyatlarının montaj sanayiini elinde tutan nıonopollerce tes’bit edildiği bilinen 
gerçeklerdendir. Bu girdilerdeki fiyat artışları, önüne geçilemiyen bir anormallikle 
devam etmekte, hükümetler de buna seyirci kalmaktadırlar. Örneğin, 1960 larda 
30 bin lira olan bir traktörün bu yıl 100 bin liraya yükseldiğini belirtirsek, yabancı 
sermaye sömürüsünün ayçiçeği üreticisi üzerindeki öldürücü etkisi ortaya çıkar. 
Ayrıca akaryakıt fiyatları da 1964’den bu yana devamlı olarak artmaktadır. Bunların 
yanı sıra hayat pahalılığının artışı da ayçiçeği maliyeti üzerinde etkisini göstermiştir. 
Maliyetin bu ölçüde yükselmesine yol açan girdi., fiyatlarının yükselmesine karşılık 
köylülerin Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları krediler 
gülünç denecek kadar küçüktür. Trakya’daki kooperatif ortakları 1930 larm değer 
ölçülerine göre kredi almaktadırlar. Onıbinlerce üreticinin 500 ilâ 1000 lira arasında 
kredi aldığını bilmeyen yoktur. Bu nedenle üretici, tefecilerin kucağına düşmüştür. 
Her yıl tefecilerden aldıkları paralarla banka ve kooperatif borçlarının biriken 
faizlerini ödemeye çalışmaktadırlar. Giderek bu kredi düzeni Türk köylüsünü 
felâkete itmektedir. Ziraat Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri yıllardan bu yana 
ülkemizde tarımsal ürünler üzerinde spekülatif kazançlar sağlayan, aracılara hizmet 
etmektedirler. Ayçiçeği bölgelerindeki söz konusu bankalar ve kooperatiflerden 
yüzibinlerce hatta milyonlarca lira krediyi, üreticiyi soyan bu aracılar almaktadır. 
Tüm bu etkenler ayçiçeğinin maliyet fiyatının artmasına sebep olmaktadır. 
Ayçiçeğinde pazarlama çeşitli biçimlerde olmaktadır. Ancak tümünde üretici zayıf, 
alıcı kuvvetlidir. Malını bir an önce paraya çevirip borçlarını ödemeye ve kışlık 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan üreticiler, mallarını yok pahasına satmaktadırlar. 
Genellikle ayçiçeği üreticilerinin büyük çoğunluğu 2-3 ton mal üretebildiklerinden 
bunları depolamak ve bekletmek olanağından yoksundurlar. Ancak büyük çiftlik 
sahipleri mallarını depolamakta ve piyasanın 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 uygulamada spekülatörler anlaştıkları için borsada rekabet unsuru işlememekte, 
üretici tek fiyatla karşılaşmaktadır. Bunun yanı sıra borsada malını satan köylü 
binde 9 borsa hissesi öderken birbirlerine borsa aracılığı ile mal satan aracılar borsa 
hissesi olarak binde 3 ödemektedirler. Kaldı ki, aracı ile fabrikatör bu işi telefonla 
hallettiklerinden çoğunlukla hiç borsa payı dahi ödememektedirler. Kısacası borsa 
yoluyla satışta zarar yine köylünün yakasını bırakmamaktadır. 
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b) Yağ fabrikatörlerinin borsa dışı alımları: üreticiler kışın paraya sıkıştıklarında 
mallarını fabrikatöre satmayı taahhüt ederek avans alırlar. Artık ayçiçeğinin fiyatı 
fabrikatörün insafına 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 soyulmaktadır. örneğin, 1972 
yılında ayçiçeği fiyatları 210 kuruş olduğu halde bu aracılar 165-175 kuruştan mal 
toplamışlardır. Her yıl milyonlarca lira kâr sağladıkları halde vergi beyannameleri 
devamlı olarak zararla kapanmaktadır.

c) Köylerde kamyonla mal toplama: Özellikle küçük üreticilerin mallarını 
tarlalarından almak üzere uygulanan bir yoldur. Kamyon üzerinde sabitleştirilmiş 
kantarla ve köylünün göremiyeceği biçimde çuvallar tartılmaktadır. Bunun yanı 
sıra fiyatın da düşük olacağı açıktır. Köylü kantarı göremediği için tartılan çuvalın 
kaç. kilo geldiğini anlıyanıamakta ve itiraz edememektedir. Meclisin tatil olduğu 
1972 yazında seçim bölgem Tekirdağ’ı gezerken çok ilgi çekici bir soygun olayı ile 
karşılaştım. Saray ilçemizde kamyonla alım yapan bir şahıs köylerde o gün borsa 
fiyatlarından 10 - 15 kuruş yükseğine binlerce ton mal almıştır. Son olarak Çukuryurt 
isimli köyde borsa fiyatından oldukça yüksek fiyat vermesi dikkati çektiği gibi, çuval 
ağırlıklarının dahî her zamankine nazaran 10 - 15 kilo hafif çektiği görülmüş, köydeki 
başka. bir kantarla çuvallar yeniden tartılınca alıcının kantarının her çuvalda 8 - 10 
kilo eksik tarttığı anlaşılmıştır, Savcılıkta kantarı inceletilen şahsın kantarda özel bir 
bölüm yaptırarak çuvalları istediği miktarda tartma olanağını kazandığı görülmüştür. 
Ne yazıkla, savcılık bu büyük soygun olayı üzerine her nedense eğilmemiştir. 

d) Yağlı tohumlar satış kooperatifleri aracılığı ile yapılan alımlar: Bu alımları, 
kooperatif ortakları arasından ve ortak olmayanlardan yapmaktadır. Köylü ürettiği 
malını, derhal kooperatife devretmekte, kooperatifin tesıbit ettiği fiyat üzerinden 
parasını almaktadır. Sonra kooperatif ayçiçeği piyasasını kollayıp, fiyatlar en 
yüksek seviyeye çıkınca ortaklarının malını satmakta, sağladığı farkı ortaklarına 
dağıtmaktadır. Bu uygulama ile birlikte sömürü bir ölçüde de olsa azalmıştı. 
Ancak, 1969 yılından bu yana kooperatif, ortaklarından aldığı malı sattıktan sonra 
sağladığı farkı ortaklarına dağıtmamaktadır. Durum, Hükümetlere sorulduğunda 
kooperatiflerin destekleme alımı yaptıkları öne sürülmekte, bu nedenle farkm 
köylüye değil, Devlete ait olacağı savunulmaktadır. Bu uygulama yasalarla saptanan 
kooperatifçiliği kökünden yıkmaktadır. Demirel hükümetleriyle başlayan, Erim ve 
Melen hükümetleriyle devam eden bu davranış açıkça ayçiçeği üreticisinin Devlet 
kanalıyla soyulmasıdır. 

Şimdi artık köylü malını kooperatife vermemektedir. Kendisi satmaya 
çalışmaktadır. Kooperatiflerin bu çalışamaz durumları bir yana, aynı zamanda Ziraat 
Bankasından aldıkları krediler de, tüccarlara uygulanan % 15 faiz ve komisyon 
biçimindedir. Bu masrafa sigorta, bakım, depolama ve ekspertiz masrafları da 
eklenirse, kooperatifin ne kadar büyük masraflara boğulduğu ortaya çıkar. 
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Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğünün denetimi altında 
bulunan kooperatiflerin istenen biçimde denetilmemeleri, üreticilerin ayrıca büyük 
zararlara uğramalarına yol açmaktadır. Sonuç olarak, pazarlama konusunda dönen 
sömürü düzenini özetle belirtmeğe 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. 
Ancak, ayçiçeğinde ilân edilen taban fiyat, Devlet bizzat destekleme alımlarına 
girmediği için kâğıt üzerinde kalır. Borsaya mal götüren üretici orada Devletin talban 
fiyatını yanında görememektedir. Ayçiçeğini üretenler çile çekerken, bu konuda 
milyonlar vuran bir başka sömürü çarkından söz etmek istiyorum. Ülkemizde 250 
bin aile geçimini ayçiçeğine bağlamıştır. Şimdi bu insanların 1 kg. ayçiçeğini kaça 
malettiklerini görelim: 

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 edilmesinin ne kadar adaletsiz olduğu, bu maliyet fiyatı ile kendisini 
göstermiştir. Şimdi de 1 kg. ayçiçeğinden fabrikatörlerin kazançlarını çıkarmaya 
çalışalım. 

Bugün piyasada: Sıvı ayçiçeği yağının 1 Kg. 510 Kuruş. Rafine yağının 1 Kg. 550 

 Margarin yağının 1 Kg. ise 900 Kuruştur. 

Küsbenin 1 Kg. 175 Kuruş 

Bir fabrikatör 1 Kg. ayçiçeğinden: 
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Şimdi yukarıdaki fiyatlarla fabrikaların elde ettiği ayçiçeği, küsbe ve kabuk 
miktarlarını çarptığımızda normal bir fabrikanın 1 kilo ayçiçeğinden 286 kuruş 
sağladığını, extraksiyon tipindeki fabrikanın ise 316 kuruş sağladığı görülmektedir. 
Ortalama olarak kiloda 25 kuruş net kâr sağladığını, extraksiyonların ise 82 kuruş 
net kâr sağladığı görülmektedir. Her iki tip fabrikanın kârlarından bir ortalama alarak 
bunu 65 kuruş olarak kabul edelim. 1972 yılında 480 bin ton ayçiçeği üretildiğine 
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 üreticisi 
aile başına ortalama 284 lira düşmektedir. Yani bir yıllık emeğin karşılığı 284 liradır. 
Bunun yanısıra Devlet Plânlama Teşkilâtının bültenlerinden anlaşıldığına göre, 
ülkemizde irili ufaklı 154 ayçiçeği yağı fabrikası vardır. Bunlar da yılda 312 milyon 
lira kâr sağlamaktadır. İşletme başına 2 milyon lira kâr demektir bu. Köylünün daha 
doğrusu bir 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 sermaye sömürüsüne gelmiş bulunuyoruz. 
Üretilen ayçiçeğinin % 50’si margarin haline getirilmektedir. Ülkemizde margarin 
yağı sanayiini kontrolü ve etkisi altına alan ünilever şirketidir. Bu yabancı Holanda 
şirketi 1952 yılında 5 milyon lira sermaye ile kurulmuştu. 1954 yılındaki kârı 7 
774 000 liradır. 1962 yılında ise net kârı 20 997 000 liradır. 1954 - 1962 arasındaki 
toplam kârı 117 295 000 liradır. Son 10 yıllık karının ise 200 000 000 lirayı çok 
aştığı söylenmektedir. Yoksul köylünün 5 nüfuslu ailesiyle çırpınarak, didinerek 
bir yılda ürettiği ayçiçeğinden aldığı toplam para 284 lira, Holanda şirketinin, bu 
ayçiçeğini işleyerek margarin haline getirmesindeki bir yıllık kârı 20 - 40 milyon lira 
olacak, bu düzendeki büyük adaletsizliği yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine kısaca 
açıklamaya çalıştım. Bugüne kadar Cumhuriyet Hükümetlerince uygulanmakta olan 
ayçiçeği politikasının somut sonuçlarımın değerlendirilmesi hayatî önem taşımakta 
ve yüce Meclisin konuya, yabancı sermaye sömürüsü de söz konusu olduğundan el 
koyması zorunlu bulunmaktadır. Bu amaçla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasını dilerim.”185 

185  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 112 (21 Mayıs 1973), 
s. 453-457.
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HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA) ve Barbaros Turgut Boztepe’nin, 
yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin sosyal sorunlarına çözüm yolu bulmak 
ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/64)

Sakarya milletvekilleri Hayrettin Uysal ve Barbaros Turgut Boztepe’nin 
Millet Meclisi Başkanlığına sundukları, yabancı ülkelerde çalışan işçilerin sosyal 
sorunlarına çözüm yolu bulmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergeleri Millet 
Meclisi’nin 31 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 119 ncu birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu: 

“Bilinen bir gerçektir ki, bugün Türkiye az gelişmiş ülkelerden biridir. Bu 
bakımdan çok yönlü sorunları bulunmaktadır.Yabancı ülkelere emek ihraç etmesi 
de bu sorunlardan biridir. Batı Almanya ve diğer ülkelerde bir milyona yakın Türk 
yurttaşı işçi olarak çalışmaktadır. Yabancı ülkelerde çalışan bu işçilerimizin, aldıkları 
ücretlerle, güvenlikleriyle, biriktirdikleri tasarruflarla, aile ve çocuklarının durumları 
ve eğitiımleriyle ve hem de yurda döndüklerinde karşılaşacakları vaziyetlerle 
ilgili önemli sorunları vardır. Türk hükümetlerinin, ilgililerin ve özellikle Millet 
Meclisinin bu sorunların çözümünde geç, kalmadan girişimlerde bulunması ve bâzı 
çabalar göstermesi zorunluğuna inanıyoruz. 

1. Yurt dışına ilk olarak giden işçilerim’izin ilk aldıkları ücretler çok düşük 
olarak saptanmaktadır. Düşük ücretlerle mukaveleye bağlanmaktadır. 

2. Yabancı ülkelere tek başına giden kadın işçilerimiz himayeden yoksun 
kalmaktadırlar. Kadın işçilerimizle olumlu ilişkiler kuracak örgütlerden ve 
görevlilerden, sosyo - psikolojik önderlikten uzak kalan kadın işçilerimiz zorluklar 
çekmektedir. 

3. Yabancı ülkelerde 1 milyona yakın işçi yurttaşımızın yanlarında bulunan 
çocuklarının eğitim sorunu, başlıbaşına .bir konu olarak çözüm beklemektedir. 
Yabancı ülkelerdeki T’ürk çocuklarının eğitimi plânsız, muhtevasız bir sistemde, 
keşmekeşlik göstermektedir. Sağlam bir düzenleme ve plânlama yapılmadığından, 
yabancı ülkelerdeki Türk çocukları için gerçek bir eğitim uygulanmamaktadır. Hem 
nicelik ve hem nitelik bakımından yetersiz olan bu eğitim uygulaması ile, Türk 
çocukları başıboş kalmaktadır. Türk işçilerinin yoğun bulunduğu yerlerde Türk 
millî eğitiminin amaçlarına uygun okullar açılmazsa, bilmeliyiz ki, Türkiye’de % 50 
civarında olan okuma - yazma bilmeyenler topluluğuna yarınlarda, Avrupa görmüş 
olmasına rağmen, yeni okuma - yazma bilmeyenler katılacaktır. Yabancı ülkelerdeki 
eğitim sorunu ciddîyetile ve önemle ele alınmalıdır. 

4. Yayınlanan bâzı haber ve kaynaklara göre ve bizzat işçilerin açıklamalarından 
öğreniyorum ki, yurda giriş ve çıkışlarda, gümrük kapılarında işçilerimize iyi 
muamele yapılmamaktadır. Oysa, ihracatta ve turizm girişimlerinde yurda döviz 
kazandırma oranına göre vergi iadesi ve özel kolaylıklar yapılırken, Türk hazinesine 
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milyarlarca liralık döviz kazandıran emekçilerimize, kolaylık şöyle dursun, resmî 
işlemlerinde dahi gayri hukukî ve insanlık dışı davranışlar gösterilmesi, işlerinde 
hiçbir kolaylık sağlanmaması üzüntü vericidir. 

5. Türk işçilerinin, çalıştıkları ülkelerde büyük tasarrufları bulunmaktadır. 
Söylendiğine ve yazıldığına göre yalnız Batı Almanya’da bankalarda 4 milyar markın 
üstünde Türk işçilerinin mevduatı bulunmaktadır, işçilerimiz bu tasarruflarını nasıl 
değerlendireceklerini bilememektedirler. Çünkü Türk hükümetinin önderliğinden 
yoksundurlar. Bu mevduatların önemli bir kısmı, tasarruf olarak yurt .ekonomisine 
yararsız bir şekilde harcanmaktadır. Diğer bir kısmından da bâzı açıkgözler, kâğıt 
üzerinde şirketler göstererek, işçilerimizin bu paralarını çarçur etmektedirler. 
Hükümetimizin bu işe özellikle ve önemle el atması gereği aşikârdır. Türkiye’nin 
sanayileşmesinde önemli katkısı olacağına inandığımız bu sorun üzerinde 
vurdumduymazlıktan vazgeçmeliyiz. Yoksa, gelecekte, hem yakın bir gelecekte, 
yabancı ülkelerde kazandığının % 90’ını yiyen ve sonra yurda döndüğünde işsiz 
- güçsüz, parasız ve çaresiz onbinleree Türk işçisi yokluğa ve işsizliğe mahkûm 
kalacaktır, Türkiye’de gittikçe büyüyen işsizlik ordusuna, yeni işsizler katılacaktır. 

Bütün bu nedenlerle, sorunu aydınlığa çıkarmak zorundayız. Bu bakımdan 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca, Millet Meclisinde, tedbirler almak, hükümete 
yol göstermek amacı ile bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.”186 

ÇETİN YILMAZ (İÇEL) : Temel tüketim maddelerinde ekonominin 
istem ve sunu kuralları dışı yaratılan darlığın ve karaborsanın nedenlerini ve 
çözüm yollarını saptamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/65)

Çetin Yılmaz (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, temel 
tüketim maddelerinde ekonominin istem ve sunu kuralları dışı yaratılan darlığın ve 
karaborsanın nedenlerinin çözüm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 14 
Haziran 1973 tarihinde toplanan 127 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Ülkelerin siyasal, toplumsal, erdem düzenleri; ekonomik düzenlerinin soyluluğu 
ile doğru orantılıdır. Bütün bunalımları, ekonomik bunalımlar bağrında besler ve 
büyütür, genel ahlâkı etki alanına alır. Ulusal gelirin adaletsiz dağılımı yanı sıra 
birtakım toplum katlarının, özellikle işçi, esnaf, çiftçi ve orta sınıfın zararına işleyen 
bir ekonomik düzen ülkemizde zengini uzaysal değerlere yükseltirken, yoksulu da bir 
lokma ekmeğe muhtaç çizgiye hızla getirmektedir. Gelir düzeyi ve dağıtımı, zevkler 
sistemi, diğer malların fiyatları değişmezken, bir malın fiyatındaki oynaklığa o jmalm 
istek kabiliyeti denir. Üretim teknolojisi ve diğer malların fiyatları değişmezken 
bir malın pahalıya satılmak istenmesine de ekonomide ‘sunu’ yani arz denir. Eğer 
Devlet sosyal devletse, istek ve sunuyu yani borsayı, piyasayı, pazarı toplum katları 
yararına dengeler ve düzenler. Son yıllarda Devlet, birkaç kapkaççı zenginin yararına 
bu büyük ve önemli görevi ihmal etmektedir. Böylece geniş tüketim borsaları halk 

186  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 119 (31 Mayıs 1973), 
s. 170-171.



376

zararına kararmıştır. Üretilen malların marjinal faydaları da çok azalmıştır. Örneğin; 
ülkemiz insanları 240 000 ton tuz tüketir. Tekel üretim istasyonlarında bir kg. ham 
tuzun satış fiyatı 4 kuruş 20 santimdir. Demir, çimento, sigara, şekerde olduğu gibi 
tuzda da sıraya giren birkaç aracı 4 kuruş 20 santime aldığı tuzları, köylüye, değirmen 
sahiplerine el sürmeden % 500 kârla 20 kuruşa devrediyorlar ve ihtiyaç sahibinin 
gerilerdeki sırasını da satınalarak yeniden sıraya giriyorlar. Böylece değirmenlerdeki 
ham tuz yeniden işletmecilerin eline geçiyor. Karaborsada ise ham olarak 70 ilâ 80 
kuruştan halka satılıyor. Bir tuz işletmecisi ise 650 gr. nı 130 kuruşa satma olanağını 
buluyor.Birkaç kapkaççı aracının 4 kuruş 20 santime aldığı tuzun kilosunu 200 
kuruştan halka yediren bu düzenin, ülkede sorumlusu yok mudur? 

Ana tüketim mallarından sigara karaborsadadır. El altında dağıtımdan 
yararlandırılan bayiler aracılığı ile halka 750 kuruşa satılan filtreli sigaraların 
serüvenini bilmeyen sorumlu kalmamıştır. Kristal şeker fabrika kapısı beklemekten 
başka ekonomik özelliği ve üretkenliği olmayan sermayenin elindedir. Kilosu Devlet 
fiyatlarından 25 - 75 kuruş fazlasiyle ve karaborsacılar aracılığı ile halka intikal 
etmektedir. Büyük kooperatifler dahi kristal şekeri sıradaki kapkaççı tüccara fark 
vererek alabilmektedirler. 

Demir yıllardır tatlı kârlar getiren mevsimlik bir sunu malı olarak tüccarın 
eline geçmiş, % 200’ün üzerinde kârla satışı iştahını korumaktadır ve karaborsanın 
etki alanı içindedir. Çimento, sunî satış birliklerinin marifetiyle 13 liralık fiyatını 
koruyamamış, karaborsada 20 liralık bir istek ve piyasa gücü bulmuştur. Yedek parça 
fiyatları ekonominin istek ve sunu kurallarını aşmış, karaborsanın tam anlamiyle 
istediği, ticarî gelenek ve ahlâkın girmediği bir pazar alam haline gelmiştir. Bu 
kesimde kâr sınırı diye bir güdüm yoktur. Sinyal armpulünden şanzumana kadar 
bütün parçalar % 600 kârla karaborsada güdümsüz, kontrolsuz satılmaktadır. 1 450 
liraya kâr ile satılması gereken şanzuman 5 200 liraya satılabilmektedir. Son beş 
yıldaki % 215’lik fiyat artışında hiç şüphesiz karaborsanın etkisi büyük olmuştur. Bu 
gidişle ekmeğin ve bezinin karaborsaya düşmemesi için uyanıklığımızı sürgit koruma 
duruımunda olacağız. Bu nedenle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince istek ve 
sunu kuralları dışı yaratılan temel tüketim maddelerindeki darlığın ve karaborsanın 
nedenlerini, çarelerini saptamak üzere genel görüşme açılmasını öneririm.”187 

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA), Barbaros Turgut Boztepe’nin, pancar 
üreticisine daha iyi hayat şartları hazırlayabilmek için Hükümete bu konuda 
yol göstermek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/66)

Sakarya milletvekilleri Hayrettin Uysal ve Barbaros Turgut Boztepe tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, pancar üreticisine daha iyi hayat şartları 
hazırlayabilmek için Hükümete bu konuda yol göstermek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 14 
Haziran 1973 tarihinde toplanan 127 nci birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi: 

187  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 127 (14 Haziran 1973), 
s. 14-15.
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“Bugün ülkemizde 53 ilde, 19 adet Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifinin ortağı 
bulunan 450 bin çiftçi ailesi pancar ekmektedir. Bilinen bir gerçektir ki, pancar 
üretimi tarım ekonomisinde ana unsurlardan biridir. Yalnız ne var ki, pancar üreticisi 
bugün gittikçe yoksullaşmaktadır. Çünkü, hayat pahalılığı gittikçe artmaktadır, tarım 
girdilerinin fiyatları çok yükselmiştir, gelir dağılımında düzelme yerine aksine daha 
çok adaletsizlik yaratılmıştır. Bundan bir süre önce hem Sayın Melen Hükümetine ve 
hem de Sayın Talû Hükümetine birer mektupla sorunu iletmiştik. Takdim ettiğimiz 
bu yazılarda belirttiğimiz gilbi, pancar ekicisi, son yıllarda pancar tarımından 
yararlanamaz durumda bırakılmıştır. Bozuk ekonominin ezici koşulları Türkiye’de 
genellikle çiftçi ve köylüyü ezmekte, yoksullaştırmaktadır. Millet Meclisine 
duyurmak isteriz ki, pancar üreticisi maliyet masrafına çalışmaktadır. Şimdiye kadar 
toprak hazırlama işlemlerinde kullanılan mallarda % 44, sulama malzemelerinde 
% 22,5 yükleme ve boşaltmada % 53, diğer İhtiyaç maddelerinde % 81,4 kimyevî 
gübrede % 53,4 akaryakıt fiyatlarında % 8,4, yağlarda % 43 oranında bir artış 
olmuştur. Diğer taraftan çiftçi ve köylünün ihtiyacı olan bütün tüketim maddelerine 
çiftçi ve köylümüz iki yıl öncesine nazaran, ortalama % 70 fazla fiyat ödemektedir. 
Başka ürünlere kıyasla daha çok işçiliği gerektiren pancar tarımında, işçilik ücretleri 
% 24 ve taşıma ücretleri de % 45 artmıştır. Bunlar da dikkate alındığında pancar 
maliyetinin büyük ölçüde yükseldiği görülür. Şu var ki, bütün bunların sonucu, pancar 
üreticisinin zararına olmuş ve böylece çiftçinin birim alandan elde ettiği gayrisâfi 
gelir de azalmıştır. Pancar fiyatınım bugünkü, durumu ile bir dönümden elde edilen 
gayrisâfi gelir 463,73 TL.’dur. Buna karşılık pancarın köylüye mıaliyeti ise 463,75 
TL.’dır. Görülüyor ki, pancar çiftçisi pancar üretiminden hiçbir kâr sağlamıyor. 

Sayın Başbakan, 2 Haziran 1973 günlü basın toplantısında, köylü ve çiftçimizin 
bu sorununa değinmek ihtiyacını da duymamıştır. Eğer maliyetlerin bu yüksekliği 
karşısında pancar fiyatları sabit tutulacak olursa, bilmeliyiz ki, pancar ekimi 
cazibesini kaybedecektir, Bu durumu, ‘memleketimizde artan nüfusun ihtiyacı olan 
şeker üretimini dahi tehlikeye sokabilecektir; Türkiye şeker itlhal etmek durumunda 
kalacaktır. Pancar üreticisini hem ezilmekten kurtarmak ve hem de daha iyi hayat 
şartlan hazırlayabilmek için pancara zam yapmak zorundayız. Çeşitli hesaplara göre 
yapılan yöntemler göstermiştir ki, bugünkü ekonomik durum karşısında pancara 
kiloda 13 kuruş 32 santimlik bir zam yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bütün 
bu gerçekler karşısında görülüyor ki, pancarın kilosunun 33 kuruş 32 santim olarak 
saptanması gerekmektedir. Bu konuda şimdiden Hükümetin tedbirler alması, hiç 
şüphesiz görevleri arasındadır. Ancak sorunu Millet Meclisi olarak tartışmak aşikâr 
hale gelmiştir. Hükümete bu konuda yol göstermek, durumu aydınlığa çıkarmak 
zorunluğu da vardır. Bu nedenle Anayasamın 88 nci maddesi gereğince, Millet 
Meclisinde acele olarak bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.”188 

188  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 127 (14 Haziran 1973), 
s. 15-16.
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Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz’in, tefeciliğin, halkın 
ekonomik ve sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadıyla bir Meclis 
araştırmasına dair önergesi (10/6)

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) tarafından 12 Kasım 1969 tarihinde Meclis 
Başkanlığına sunulan,tefeciliğin, halini ekonomik ve sosyal durumuna yaptığı 
etkileri önlemek maksadiylc bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, Millet 
Meclisi’nin 21 Kasım 1969 Cuma günü toplanan 8 nci birleşiminde okundu: 

“Bâzı illerde tefeciliğin, halkın ekonomik ve sosyal durumuna yaptığı vahîm 
etkilerin önlenmesi hususunda, gerekli tedbirlerin alınmasını öngören 22. 5. 1967 
tarihli önerge ile bu konuda Meclis araştırması yapılması için 7 kişilik bir Araştırma 
Komisyonu kurulmasını teklif etmiştim. Bu teklifim üzerine, Millet Meclisinin 
27. 3. 1968 tarih ve 64 ncü Birleşiminde verilen karar gereğince kurulan Komisyon 
Giresun, Ordu illerinde gerekli araştırmayı yapmış ise de, seçimlerin yaklaşması ve 
Meclisin tatile girmesi sebebiyle bu konudaki rapor Yüksek Meclise sunulamamış 
ve seçimlerin yenilenmesi dolayısiyle de hükümsüz hale gelmiştir. Buna rağmen 
araştırmaya ihtiyaç gösteren sebepler ortadan kalkmamış ve bütün yurda şâmil 
bir mahiyet iktisabetmiş bulunmaktadır. Teessürle belirtmek isterim ki, tefecilikte 
kullanılan paraların çoğu, bu âfeti meslek hali ne getirenlerin, ticari kredi namı altında, 
bankalardan ve bu arada kuruluşu, gayesi sadece tarımla uğraşanları kalkındırmak 
olan T. C. Ziraat Bankasından alınan kredilerdir. Köylü, bugün çiftçilikten bir yılda 
elde ettiği ürünü ile seneden seneye tefecilere biriken borcunu ödiyemiyecek bir 
duruma düşmüş ve bu suretle zümreler arasındaki ekonomik denge gittikçe geçimleri, 
sadece toprak ürünlerine bağlı olanlar aleyhine bozulmuş bulunmaktadır. 

Anayasanın öngördüğü sosyal ve ekonomik prensipleri zedeliyen ve tarım 
üreticisini gittikçe fakirleştiren bu hastalığın önlenmesi suretiyle Anayasa 
hükümlerini, yerine getirmek, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi 
olduğundan, yukarda bildirdiğim önergemle başlanan Meclis araştırmasının ikmali 
ve zamanında tedbirlerin alınması lüzumuna bugün daha fazla kaani bulunmaktayım. 

Bu nedenlerle gerekirse, Ankara dışına da çıkarak araştırma yapmaya yetkili 
olmak üzere Anayasanın 88 nci ve içtüzüğün 169 ncu maddelerine göre bir Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim. 

Başkanlık, önergenin gereği yapılmak üzere izleyen birleşimde gündeme 
alınacağını belirtti.189

Mustafa Kemal Çilesiz’in önergesi, Millet Meclisi’nin 24 Kasım 1969 tarihinde 
toplanan 9 ncu birleşiminde görüşüldü. C.H.P. grubu adına Muammer Erten 
(Manisa) ve Manisa milletvekili Süleyman Çağlar tarafından sunulan önergelerle, 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, tarım kredileri ve tefecilik 
konusundaki Meclis araştırması talebiyle, Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

189  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 8 (21 Kasım 1969), s. 223.
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Çilesiz’in, tefecilik konusundaki Meclis araştırması taleplerinin aynı mahiyette 
olması nedeniyle birleştirilerek görüşülmesi talebi Genel Kurul tarafından kabul 
edildi. 

Gündemin 1 nci sırasında yer alan Kayseri milletvekili Turhan 
Feyzioğlu’nunönergesi okundu: 

“Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu kuruluşları tarafından açılan kredilerin 
büyük müstahsil kitlesine ulaşması şarttır. Bu kredilerin bir kısmının esasen 
kanunla yasaklanmış bulunan tefecilik piyasasını beslediğini gösteren açik deliller 
vardır. Memleketimizin belli başlı ihraç malları olan zirai mahsulleri yetişten 
köylü ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını sağlıyacak yaygın bir 
kredi politikasının uygulanması zarureti ortadadır. Müstahsilin kredi ihtiyaçlarının 
lâyıkı veçhile karşılanması, kanunen yasak olan birtakım yollara başvurulmasını 
önliyecektir. Devlet imkânlarının ve yardımlarının, millî üretimi artıracak ve geniş 
müstahsil kütlesinin yüzünü güldürecek seviyeyi bulması ve bu amaca uygun şekilde 
kullanılmaması şarttır. 

1. Bugün uygulanan para ve kredi politikasının zirai alandaki aksaklıklarını 
tesbit etmek, 

2. Kanuni yasaklara rağmen devam eden tefeciliğe iktisadi tedbirlerle kesin 
olarak son vermek, 

3. Millî üretimi artırmak, 

4. Ziraatten geçinen milyonlarca köylü ve çiftçinin emeklerinin karşılığını 
almalarını sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak amaciyle, icabında Ankara 
dışında da incelemelerde bulunabilmek ve kuruluşundan itibaren üç ay içinde 
raporunu vermek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonunun kurulmasını Güven 
Partisi grubu adına arz ve teklif ederim.”

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) tarafından verilen önergenin de okunmasının 
ardından önergeler üzerinde Vefa Tanır (Konya), önerge sahibi olarak Mustafa 
Kemal Çilesiz (Giresun), C.H.P. grubu adına Muammer Erten (Manisa), G.P. grubu 
adına Mehmet Nebil Oktay (Siirt), Adalet Partisi grubu adına Mustafa Kemal Güneş 
(Kırşehir), Ticaret Bakanı Ahmet Dallı(Bursa) görüşlerini ifade ettiler.

Tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak için kredi ve 
üretim alanında alınması gerekli tedbirleri tespit ve tefeciliğin, halkın ekonomik ve 
sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılması 
hususu Genel Kurul’un oyuna sunuldu ve kabul edildi. Meclis araştırmasını yapmak 
üzere kurulması gerekli Komisyonun üye sayısı hakkında her iki önergede de bir 
teklif bulunmadığından Başkanlık, bütün siyasi parti gruplarının, kuvvet oranlarında 
temsili için, bu kurulacak araştırma komisyonunun sekiz üyeden meydana gelmesi 
önerisinde bulundu. Başkanlığın bu teklifi, araştırma komisyonunun, komisyonun 
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seçim tarihinden itibaren üç ay ile sınırlandırılması ve üç ay içinde görevini bitirmesi 
ve Komisyonun, gerektiğinde Ankara’dan başka yerlere de gitmesi hususları da oya 
sunularak kabul edildi.190

7 Ocak 1970 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde tarımla uğraşanların 
emeklerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim alanında alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek ve feciliği önlemek üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.191

Komisyon çalışmaya başladıktan sonra 2 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 118 
nci birleşimde, Komisyon Genel Kurul’dan çalışma süresinin uzatılması talebinde 
bulundu. Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 7Temmuz 1970 tarihinden başlamak 
üzere komisyonun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair tezkeresi, Genel 
Kurul’un oyuna sunuldu ve bu talep kabul edildi.192

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker’in, Türkiye’de meydana gelen trafik 
kazalarının artış sebepleri ile Önleme çarelerinin tesbiti için bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/5)

Reşit Ülker (İstanbul) tarafından 6 Kasım1969’daMillet Meclisi Başkanlığına 
sunulan, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının artış sebepleri ile önleme 
çarelerinin tesbiti için bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, Millet 
Meclisi’nin 21 Kasım 1969 tarihinde toplanan 8 nci birleşiminde okundu: 

“Trafik kazaları özellikle son yıllarda millî bir felâket halini almıştır. O kadar ki 
Sayın Cumhurbağkanı son yılbaşı konuşmasmda konuya değinmeyi zorunlu bulmuş 
ve trafik yılı kampanyası teklif etmişlerdir. Sorumlu Bakan İçişleri Bakanı ise bir 
konuşmasında ‘Türkiye’de trafik problemi Türk Devleti için, milletimiz için, bugün 
millî âfet derecesine varabilecek kadar tehlikeli bir seytir ve cereyan içerisinde 
bulunmaktadır’ demek suretiyle işin vahametini kamuoyuna cesaretle açıklamıştır. 

Türkiye Trafik Kazalarını önleme Cemiyeti 9 - 10 Mayıs 1969 tarihleri arasında 
Birinci Yüksek Trafik Şûrasını toplamıştır. Elde bulunan en son resmî rakamlara göre 
1967 yılında 16 529 kaza olmuş, 3 299 yurttaşımız ölmüş, 14 646 kişi yaralanmış, 
680 milyon liralık zarar ve ziyan olmuştur. Her 10 000 araca düşen ölümlü trafik 
kazası nisbeti bizde Amerika’dan 6 misli fazladır. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında 
taşıt -kilometreye düşen - ölümlü kaza sayısı bakımından birinci durumdadır. Aya 
bile emniyetle gidildiği bir çağda Türk yurttaşları heır sabah evden ayrılırken trafik 
kazaları sebebiyle helallaşmaktadırlar. Yılda milyara yaklaşan maddi zararların 
yanında, onarılmasına imkân olmıyanmânevi zararlara uğranılmakta, ocaklar 
sönmektedir.

190  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 9 (24 Kasım 1969), 
s. 244-271.
191  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 22 (7 Ocak 1970), s. 40-44.
192  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 118 (2 Temmuz 1970), 
s. 533.
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Her Türk yurttaşını ilgilendiren bu önemli ve millî konuda, Türkiye’deki 
trafik kazalarının nedenlerinin ve bunlara karşı alınacak tedbirlerin belli edilmesi 
bakımından Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Okutulan önerge hakkında gereği yapılmak üzere bir sonraki birleşim gündemine 
alınacağı Genel Kurul’a duyuruldu.193

Reşit Ülker’in önergesi, 16 Ocak 1970 tarihinde toplanan 26 ncı birleşimde 
görüşüldü. Takririni izah etmek üzere söz alan Reşit Ülker’in(İstanbul) konuşmasından 
sonra birleşim sona erdi.194

Önergenin müzakeresi 22 Ocak 1970 tarihinde toplanan 29 ncu birleşimde 
devam etti. Önerge üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kâzım Özeke 
(İstanbul), Güven Partisi grubu adına Hasan Tosyalı (Kastamonu), A.P. grubu adına 
Münir Daldal(İzmir), İhsan Kabadayı (Konya), İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
(Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) ve Vahit Bozatlı (Sivas) söz aldılar. İstanbul 
milletvekili Reşit Ülker’in trafik kazalarının artış sebepleri ile önleme çarelerinin 
tespiti için bir Meclis araştırması açılması hususundaki önergesi oya sunuldu ve kabul 
edildi. Ayrıca, kurulacak araştırma komisyonunun bütün siyasi partilerin temsiline 
imkân vermek üzere 8 üyeden kurulu olması, Komisyonun görev süresininüye seçim 
tarihinden itibaren 3 ay olması ve Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında başka 
yerlere de gitmesi hususları da oya sunularak kabul edildi.195

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 
8957 numaralı kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/2)

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) ve iki arkadaşı tarafından sunulan, petrolle ilgili 
8957 numaralı kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 21 Kasım 1969 
Cuma günü toplanan 8 nci birleşiminde okundu: 

“1. Akaryakıt istikrar fonu ile ilgili 28 Ekim 1967 tarihli ve 8957 sayılı 
kararname, gerek hazırlanış sekli, gerek muhtevası bakımından üzerinde durulması 
gerekli özellikler taşımaktadır. 

2. Akaryakıt istikrar fonu için ATAŞ grupuna dâhil yabancı petrol şirketlerinden 
tahsil edilen meblâğın 1967 ve 1968 yıllarında 52 milyon lira eksilmesine yol açan 
bu kararname, 1969 yılında da, Hazinenin büyük kayba uğramasına yol açmıştır. 

193  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 8 (21 Kasım 1969), 
s. 222-223.
194  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), 
s. 184-195.
195  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 29 (22 Ocak 1970), 
s. 303-317.
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3. Konu etraflıca araştırılıp gerekli düzeltme yapılmadığı takdirde milletçe büyük 
kayıplara uğramaya devam edeceğiz. İthal malı ham petrol fiyatlarındaki indirim 
sayesinde yabancı şirketlerden sağlanan meblâğın bir kısmı 8957 sayılı kararname 
ile nisbetlerde yapılan indirim yüzünden, tekrar yabancı şirketlere iade edilmiş 
olmaktadır. Bu konuda, bütçe müzakereleri sırasında, Genel Kurulda ve Bütçe 
Komisyonunda, iki yıldan beri yaptığımız uyarmalar ve rakamlarla ortaya konan 
açık gerçekler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının hatalı tutumunu değiştirmeye 
yetmemiştir. 

4. Gerek Maliye Bakanlığının, gerek millî petrol kuruluşumuzun bu konularla 
ilgili uzmanlarının dinlenmesi suretiyle yapılacak bir Meclis araştırması, birçok 
gerçekleri aydınlatmaya yetecek ve milletimizin her yıl 30 milyon lira civarında bir 
meblâğ kaybetmesini önliyecektir. 

5. Geçen dönemde, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Çorum Milletvekili 
Hilmi İncesulu tarafından sunularak Yüce Meclisin oylariyle kabul edilen Meclis 
araştırması önergesi, o günkü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının petrol boru hattı 
konusunda ilân ettiği hatalı kararı durdurmuş ve millî petrol kuruluşumuzun yüz 
milyonlarca lira tutarında emin bir gelirden mahrum kalmasını önlemiştir. İktidar 
partisine mensup bir milletvekili arkadaşımızın başkanlığında toplanan ve iktidar 
partisinin çoğunluğa sahibolduğu bir komisyon, boru hattı konusundaki tezimizin ve 
uyarmalarımızın haklı olduğunu kabul ederek büyük bir memleket hizmeti yapmıştır. 
Akaryakıt istikrar fonu ile ilgili olarak kurulacak bir araştırma komisyonunun da, 
gerçekleri aydınlığa kavuşturarak, büyük hizmetler yapması mümkün olacaktır. 

6. Yukarda arz edilen ve Meclis kürsüsünde daha etraflı şekilde açıklanacak 
olan sebeplerle şirketlerden akaryakıt istikrar fonu için tahsil edilecek nisbetlerin 
bendinde % 18.41, arazda %16 32. motorinde % 20 yerine, bu ürünlerin hepsi için 
% 8 e indirilmesini öngören 8957 sayılı kararnamenin hazırlanış ve çıkarılış tarzı ve 
akaryakıt fonu için alınan yıllık meblâğlara tesiri konularında bir Meclis araştırması 
açılması çok yerinde olacaktır. 

7. Yüksek oktanlı benzin kararnamesiyle petrol şirketlerine tanınan hakların 
da, milletimiz için lüzumsuz kayıplara yol açtığı iddiası varıdır. Petrol boru hattı 
tarifesinde, ilk hazırlıklara göre farklı bir tutum takibedilmesi, önemli kayıplara 
sebebiyet vermiş görünmektedir. Geçen dönemde kurulan Petrol Araştırma 
Komisyonu bu konuyla ilgili bâzı gerçeklerin aydınlanmasına imkân verecek 
ön çalışmalar yapmıştır. Basit ve kanuna uygun tedbirlerle, millet hazinesinin 
uğradığı kayıpların önlenmesi kabil olduğu inancındayız. Yüksek oktanlı benzin 
kararnamesinde şirketlere tanınan lüzumsuz haklarla petrol boru hattı tarifesinin de 
Meclis Araştırma Komisyonunca ele alınması önemli gerçekleri aydınlatacaktır. 

Sonuç: Petrolle ilgili yukarda arz edilen hususların incelenmesi için Anayasamızın 
88 nci maddesine göre Meclis Araştırması açılmasını, 15 üyelik bir araştırma 
komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun, gerekli belgeleri celbetmek, ilgili 
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şahısları ve uzmanları dinlemek suretiyle hazırlıyacağı raporu kuruluşundan itibaren 
üç ay içinde Millet Meclisine sunmasını, Güven Partisi grubu adına, saygılarımızla 
arz ve teklif ederiz.”

Önerge Genel Kurul’a sunulduktan sonra izleyen birleşimde gündeme alınarak 
müzakeresinin yapılacağı belirtildi.196

Turhan Feyzioğlu (Kayseri)ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı 
kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergeleri, Millet Meclisi’nin 26 Kasım 1969 tarihinde toplanan 10 
ncubirleşiminde görüşüldü. Önerge hakkındaTurhan Feyzioğlu (Kayseri) veC.H.P. 
grubu adına Hüdai Oral(Denizli) bu birleşimde görüşlerini ifade ettiler.197

Önergenin müzakeresi 28 Kasım 1969 tarihinde toplanan 11 nci birleşimde 
devam etti. C.H.P. grubu adına söz alan Hüdai Oral’ın (Denizli) önceki birleşimde 
yarım kaan konuşmasını tamamlamasının ardından Adalet Partisi grubu adına Erol 
Yılmaz Akçal (Rize), G.P. grubu adına Turhan Feyzioğlu (Kayseri), Devlet Bakanı 
Refet Sezgin (Çanakkale) görüştüler.198

1 Aralık 1969 tarihinde toplanan 12 nci birleşimde önerge üzerinde Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı (Artvin) görüşlerini açıkladı. Salih Aygün 
(Amasya) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde Turhan Feyzioğlu (Kayseri) 
söz aldı. Salih Aygün konunun daha da konuşulabilmesi için önergesini geri aldığını 
Başkanlığa bildirdi.199

5 Aralık 1969 Cuma günü toplanan 14 ncü birleşimde Feyzioğlu’nun önergesi 
üzerinde Afyon milletvekili Kâzım Uysal tarafından verilen ve müzakerelerin 
15 er dakikaya indirilmesini öngören takririn leh ve aleyhinde görüşmeler oldu. 
Feyzioğlu’nun petrol araştırması önergesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu 
adına Hüdai Oral (Denizli), Turhan Feyzioğlu (Kayseri) görüşlerini sundular. Bir 
Araştırma Komisyonun kurulması, komisyonun 5üyeden teşekkül etmesi, üç 
ay görevli bulunması ve gerektiğinde Ankara dışında görev ifası hususları oya 
arzedilerek kabul edildi.200

196  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 8 (21 Kasım 1969), 
s. 220-221.
197   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 10 (26 Kasım 1969), 
s. 284-310.
198   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 11 (28 Kasım 1969), 
s. 322-353.
199   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 12 (1 Aralık 1969), 
s. 364-393.
200   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 14 (5 Aralık 1969), 
s. 426-441.
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Petrol Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 7 Nisan 
1970 gününden itibaren bir ay daha uzatılmasına dair Meclis Başkanlığına sunduğu 
tezkere, Millet Meclisi’nin 8 Nisan 1970 tarihinde toplanan 66 ncı birleşiminde 
görüşüldü ve talep kabul edildi.201

Kayseri milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 
numaralı Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tespit etmek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/2) 
(Sıra Sayısı: 156) Millet Meclisi’nin 20 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 83 ncü 
birleşiminde Başkanlığa sunuldu ve rapor gündeme eklendi.202

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, tarımla 
uğraşanların emeklerinin karşılığını almaları için kredi ve üretim alanında 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırmasına dair 
önergesi (10/1)

Turhan Feyzioğlu (Kayseri)ve iki arkadaşının Millet Meclisine sundukları, 
tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığını almaları için kredi ve üretim alanında 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere, bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri, Millet Meclisi’nin 21 Kasım 1969 tarihinde toplanan 8 nci birleşiminde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Ziraat Bankası başta olanak üzere Kamu kuruluşları tarafından açılan kredilerin 
büyük müstahsil kütlesine ulaşması şarttır. Bu kredilerin bir kısmının esasen 
kanunla yasaklanmış, bulunan tefecilik piyasasını beslediğini gösteren açık deliller 
vardır. Memleketimizin bellibaşlı ihraç mallan olan zirai’ mahsulleri yetiştiren 
köylü ve çiftlerimizin emeklerinin karşılığını almalarını sağhyaoak yaygın bir 
kredi politikasının uygulanması zarureti ortadadır. Müstahsilin kredi ihtiyaçlarının 
lâyıkı veçhile karşılanması, kanunen yasak olan birtakım yollara başvurulmasını 
önliyeoektir. Devlet imkânlarının ve yardımlarının, millî üretimi artıracak ve geniş 
müstahsil kütlesinin yüzünü güldürecek seviyeyi bulması ve bu amaca uygun şekilde 
kullanılması şarttır. 

1. — Bugün uygulanan para ve kredi politikasının zirai alandaki aksaklıklarım 
tesbit etmek, 

2. — Kanuni yasaklara rağmen devam eden tefeciliğe iktisadi tedbirlerle kesin 
olarak son vermek, 

3. — Millî üretimi artırmak, 

4. — Ziraatten geçinen milyonlarca köylü ve çiftçinin emeklerinin karşılığını 
almalarını sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmakamaciyle, icabında Ankara 
dışında da incelemelerde bulunabilmek ve kuruluşundan itibaren üç ay içinde 
raporunu vermek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonunun kurulmasını Güven 
Partisi grubuadına arz ve teklif ederim.”

201   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 66 (8 Nisan 1970), 
s. 159-160.
202   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), s. 3.
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Meclis Araştırması yapılmasına mütedair önergeninbir sonraki birleşimde 
gündeme alınmak suretiyle müzakeresinin yapılacağı Başkanlık tarafından 
bildirildi.203

Önerge,Giresun milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz’in, tefecilik konusundaki 
Meclis araştırması talepleri ile aynı mahiyette olduğu için bu önergeyle birleştirilerek 
24 Kasım 1969 tarihinde toplanan 9 ncu birleşimde görüşüldü.204

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile diğer sağlık 
kuruluşlarının tedavi usulleri konusunda bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/3)

Vefa Tanır (Konya) ve iki arkadaşı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan, Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına bağlı 
hastaneler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri konusunda bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergeleri, Millet Meclisi’nin 21 Kasım 1969 tarihinde 
toplanan 8 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına bağlı 
hastaneler ile diğer sağlık kuruluşlarının hasta kabul ve tedavi usullerinden 
vatandaşlarımızın büyük şikâyetleri vardır. Özellikle dar ve az gelirli vatandaşlarımız 
bu hastanelerdeki hizmetlerin para karşılığı yapılmasından şikâyetçidirler. Bu 
hastane ve sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar ve az gelirli vatandaşlarımız için 
parasız sağlanması ve bu hastaneler hizmetlerinin yeni bir bünyeye kavuşturulması 
için, bir Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ve rica ederiz.”

Meclis Başkanlığı, Meclis araştırması açılmasına dair verilmiş bulunan bu 
önergeninbir sonraki birleşimde müzakere edileceğini belirtti.205

Önerge, Millet Meclisi’nin 5 Aralık 1969 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde 
görüşüldü. Takrir sahiplerinden Vefa Tanır (Konya), C.H.P. grubu adına Nadir 
Yavuzkan(Burdur), A.P. grubu adına Oğuz Aygün (Ankara), Güven Partisi grubu 
adına İhsan Kabadayı(Konya) önerge üzerinde görüşlerini belirttiler.206

15 Aralık 1969 tarihinde toplanan 15 nci birleşimde önerge hakkında önerge 
sahiplerinden Reşit Önder (Tokat),şahısları adına söz istemiş bulunan Ahmet 
Zeydan(Hakkâri) ve Hilmi İşgüzar (Sinop), Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Ali Özkan (Kayseri) ile Ata Topaloğlu (Ordu) görüşlerini sundular. 

203  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 8 (21 Kasım 1969), 
s. 219-220.
204  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 9 (24 Kasım 1969), 
s. 244-271; Bkz. 10/6 numaralı önerge görüşmeleri.
205  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 8 (21 Kasım 1969), s. 221.
206  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 14 (5 Aralık 1969), 
s. 442-457.



389

Sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri konusunda bir Meclis araştırma komisyonu 
teşkili hususuMeclisin oyuna sunuldu ve kabul edildi. Bu komisyonun sekiz üyeden 
teşekkül etmesi, Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında başka illerde de araştırma 
yapabilmesi, Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden itibaren başlamak 
üzere üç ay olması da oylanarak kabul edildi.207

Vefa Tanır’ın (Konya), Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumunave diğer Kamu 
Kurumlarına bağlı hastanelerile diğer sağlık kurumlarının tedavi usullerikonusunda 
kurulması kabul edilen Meclis AraştırmasıKomisyonuna üye seçimi, Millet 
Meclisi’nin 7 Ocak 1970 tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde yapıldı.208

Sağlık Kuruluşları Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev 
süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair tezkeresi, Millet Meclisi’nin 6 Nisan 1970 
tarihinde toplanan 65 nci birleşiminde görüşülerek kabul edildi.209

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde israfa sebebiyet verildiği iddiasıyla bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/4)

Vefa Tanır (Konya) ve iki arkadaşının 8 Kasım 1969 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sundukları,İktisadi Devlet Teşekküllerinde israfa sebebiyet verildiği 
iddiasiyle bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergeleri, Millet Meclisi’nin 21 
Kasım 1969 tarihinde toplanan 8 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Özü: Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki çeşitli israfları önlemek için 
araştırma yapılması hk. 

Türkiye’mizde Devlet ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde uzun senelerden beri 
kamu oyunu işgal eden ve şikâyet edilen çeşitli israflar vardır. Kalkınmaya muhtaç 
memleketimizde mühim bir faktör olan zaman tam olarak değerlendirilmiyerek 
israf edilmekte; işe adam değil, daima adama iş bulma kaygısı ile istihdam gücü 
israf edilmektedir. Resmî araba israfı kamu oyunu işgal ettiği, çeşitli dedikodulara 
sebebolduğu gibi, zaman zaman Parlâmentoya da getirilen aktüel bir konu 
olarak devam etmektedir. Devlet ve iktisadi Devlet Teşekküllerindeki makina ve 
malzemelerden tam ve lâyikı veçhile istifade edilemediği veya mevcut makina ve 
malzemelerle yapılandan çok fazla iş yaptırılabileceği, bilenlerce daima tenkid 
konusu olan mevzulardandır. Sosyal hizmetler namı altında çeşitli lokaller, eğlence 
yerleri, dinlenme yerler, plaj ve saire gibi bâzı tesisler, memleket gerçeklerini aşan 
lüks inşaat seklinde, müesseseler arasında âdeta bir rekabet mevzuu olmakta; Devlet 
daireleri arasında adaletsiz bir durum yaratmaktadır. v Kırtasiye, basılı evrak, çeşitli 
matbua demirbaş yenilemeler israfı büyük harcamalara sebebolmaktadır. Malî yıl 
sonlarına doğru ödeneklerin, iptal edilmemesi gerekçesiyle, israfla harcanması 
müzmin bir gelenek halinde devam edegelmektedir. Yüksek kademedeki memurları 

207  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 15 (15 Aralık 1969), 
s. 472-487.
208  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 22 (7 Ocak 1970), s. 41-44.
209  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 65 (6 Nisan1970), s. 129.
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çeşitli sebeplerle işlerinden ayırmak için teamül haline getirilen müşavirlik ve benzeri 

kuruluşlarda, tecrübeli ve bilgili memur ve kalifiye işgücü israfı vardır. Çeşitli dış 

ve iç gezilerin masrafları imkânlarımıza uydurulmalıdır. Bütün bu gibi israfların 

nedenlerini araştırmak ve bunları önliyecek tedbirler manzumesini ortaya çıkarmak, 

cari harcamalarda, bütçede tasarruf sayılacağı gibi, âtıl kapasitenin yeni sahalarda 

yararlı hale getirilmesine de faydalı olacaktır. israfın önlenmesi için Anayasanın 

88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına karar verilmesini arz ve 

teklif ederiz.”

Başkanlık, önerge gereğininbir sonraki birleşimde yapılacağını ilan etti.210

Konya milletvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 

israfla ilgili Meclis araştırması önergesi, Millet Meclisi’nin 15 Aralık 1969 tarihinde 

toplanan 15 nci birleşiminde aynı mahiyette Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından verilen 

araştırma önergesiyle birleştirilerek görüşüldü. Önergeleri üzerinde, önerge sahibi 

olarak Nebil Oktay (Siirt) ve Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından yapılan sunuşlardan 

sonra G.P. adına Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) görüştü.211

Vefa Tanır (Konya) ve iki arkadaşı ile Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından verilen 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde israf hakkındaki araştırmaönergelerinin müzakereleri, 

Millet Meclisi’nin 24 Aralık 1969 günü toplanan 19 ncu birleşiminde devam etti. 

Önergeler hakkında C.H.P. grubu adına Bahri Ersoy (İstanbul),A.P. grubu adına 

Mustafa Vedat Önsal(Sakarya), Orhan Okay(Konya) ve Mustafa Kemal Palaoğlu 

(Sivas) tarafından yapılan konuşmaların ardından İktisadi Devlet Teşekküllerinde 

sebebiyet verildiği iddia olunan israf ile sivil ve askerî resmî müesseselerin dinlenme 

kampları için yapılan harcamalar konusunda bir Meclis araştırması açılması, bu 

amaçla bir Araştırma Komisyonu kurulması, Komisyonun sekiz üyeden kurulması, 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesi ve Komisyonun 

görev süresinin, üye seçimi tarihinden başlıyarak üç ay içinde bitirmesi hususları 

oya sunularak kabul edildi.212

Bu Meclis Araştırması önergesi için üye seçimi 19 Ocak 1970 tarihinde toplanan 

27 nci birleşimde yapıldı.213

210  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 8 (21 Kasım 1969), 
s. 221-222.
211  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 15 (15 Aralık 1969), 
s. 487-499.
212  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 19 (24 Aralık 1969), 
s. 632-649.
213  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), 
s. 208-210.
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Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil 
askeri ve resmi müesseselerin dinlenme kampları için yapılan harcamalar 
konusunda bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/8)

Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî ve resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 26 Kasım 1969 tarihinde toplanan 10 ncu birleşiminde Genel 
Kurul’a sunuldu. 

“Aşağıdaki sebeplerle ve Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince Türkiye’de 
gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp tesisleri için yapılan yatırımlar hakkında bir Meclis araştırması 
yapılması için gereğini saygılarımla istirham ederim. Hilmi İşgüzar Sinop Milletvekili 

1. Bugün birçok bankalar kredi plasmanlarının dar olmasını ileri sürerek yeterli 
kredi açmamaktadırlar. 

2. Hükümet 657 sayılı Devlet Personel Kanununun tatbikatını malî kaynakların 
yetersizliğini ileri sürerek yerine getirmemektedir. 

3. Yurtlar ve bursların yetersizliği yüzünden üniversite öğrencilerinin başbaşa 
kaldığı sıkıntı her gün daha artmaktadır. 

4. İş sahası açmak ve gerekli ölçüde fabrika kurmak için yeterli sermaye olmadığı 
Hükümetçe bilinmekte ve bu iddia ileri sürülmektedir. 

5. Küçük kadrolu memurlar malî imkânsızlık ve kadrosuzluk yüzünden yıllarca 
terfi ettirilememekte ve bekletilmektedir. 

6. Birçok ilçelerimizde vatandaşların işlerini takibedecek hükümet konakları 
malî imkânlar yetersizliği esbabı mucibesiyle yapılmamaktadır.

7. Bir yere bir ihtiyaç için yapılacak her türlü fabrika bina ve bir iş için hemen 
malî imkânsızlık ya da plân ve program problemi Devlet Plânlama Teşkilâtı öne 
sürülmektedir. 

Bütün bunlara rağmen:

A) Bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri birbirleriyle yarış edercesine dinlenme 
kampları adı altında kurulacak tesisler için gerek yer ve gerekse inşaat için milyonları 
harcamaktadırlar. 

B) İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi bütün Devlet müesseseleri de (Asker ve 
sivil) dinlenme kampları için milyonları harcamaktan çekinmemekte hangi fasıldan 
ve nasıl temin edilen paraları harcamaktadırlar. Bu hareket sahillerin yağmacılığına, 
memleketin plânsız ve düzensiz bir şekilde aleyhine yatırım, yapılmasına 
sebebolmaktadır. Dinlenmek her medeni insanların eşit imkânlar nisbetinde en 
tabiî hakkıdır. Bugün Hükümet konaklarından, sağlık merkezinden, ışıktan mahrum 
ilçelerimiz, yolsuz, susuz, okulsuz ve işsiz yığın yığın köylerimiz ve geçim sıkıntısı 
altında ezilen köylülerimiz ortada dururken bir - iki ay dinlenmek için sıcak suyu, 



392

soğuk suyu, elektriği ve her türlü lüks konforu olan bu tesisleri kurmanın ne kadar 

faydalı olacağını araştırma neticesi öğrenmiş olacağız. Buralara sarf edilen paraların 

yekûnu her yıl işsiz Anadolu’ya bir - iki fabrika kazandıracaktır. 

Bu bakımdan: Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar nasıl ve ne yoldan temin 

edilmektedir? Hangi adlarla bu tesisler yapılmaktadır? Bu tesislerin yerleriyle birlikte 

binaları ve iç malzemelerinin tutarı nedir? Devlet bir küllolarak düşünülürse maliyeyi 

ilgilendiren ve millî gelirimizden sarf edilen bu harcamaların Meclis araştırması 

yoliyletesbit edilmesi plânlı dönemde Devletin gerekli tedbirleri alması bakımından 

olduğu kadar keyfî harcamalara da artık paydos demek fırsatını bulacağından Meclis 

araştırmasını arz ve talebediyorum.”214

Sinop milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, aserî 

ve resmî müesseselerin dinlenme kampları için yapılan harcamalar konusunda bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi,Konya milletvekili Vefa Tanır ve iki 

arkadaşının, İktisadi Devlet Teşeküllerinde israfa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi ile 15 Aralık 1969 tarihinde toplanan 

15 nci birleşimde birleştirilerek görüşüldü.215

 Vefa Tanır ile Hilmi İşgüzar’ınİktisadi Devlet Teşekküllerinde sebebiyet 

verildiği iddia olunan israf birleştirilen önergeleri üzerine kurulan Araştırma 

Komisyonu, Millet Meclisi’nin 20 Nisan 1970 tarihinde toplanan 72 nci birleşiminde 

19 Nisan 1970 tarihinden başlamak üzere üç aylık bir süre daha verilmesi talebinde 

bulundu ve bu talep Genel Kurul tarafından kabul edildi.216

İktisadi Devlet Teşekküllerinde sebebiyet verildiği iddia olunan israf ile sivil ve 

askerî resmî müesseselerin dinlenme kampları için yapılan harcamalar konusunda 

inceleme yapmak üzere kurulan Araştırma Komisyonu Başkanı Rıza Çerçel (Afyon 

Karahisar) Komisyonun görev süresinin 19 Temmuz 1970 tarihinden 31 Aralık 1970 

tarihine kadar uzatılmasına dair tezkereyi Meclis başkanlığına sundu. Bu tezkere 

Millet Meclisi’nin 9 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 123 ncü birleşiminde Genel 

Kurul tarafından kabul edildi.217

214  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 10 (26 Kasım 1969), 
s. 283-284.
215  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 15 (15 Aralık 1969), 
s. 487-499; Bkz. 10/4 sayılı Meclis Araştırması önergesi.
216  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan 1970), 
s. 369-370.
217  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 123 (9 Temmuz 1970), 
s. 153-154.
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Van Milletvekili Salih Yıldız’ın, hayvancılığımızın geliştirilmesi ve 
hayvancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha kavuşturulması için 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/7)

Salih Yıldız (Van) tarafından 25 Kasım 1969 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan, hayvancılığın geliştirilmesi hakkındaki Meclis Araştırması önergesi Millet 
Meclisi’nin 26 Kasım 1969 tarihinde toplanan 10 ncu birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu: 

“Millî servetlerimiz arasında çok üstün bir yeri olduğu halde, hayvancılık yılların 
ihmaline uğramıştır. Bilhassa Doğu ve Güney - Doğu Anadolu’nun servet kaynağını 
teşkil eden hayvancılığımla, bütün uyarmalara rağmen bir çıkmazın içindedir. 

1. Genel olarak, hayvan müstahsili hayvanına iç pazar bulmakta ve malını 
değerlendirmekte zorluk çektiği gibi, dış pazar imkânlarından da mahrumdur. O 
kadar ki, hayvancılığın bilhassa kesif olduğu bölgelerde, satış mevsimi geldiğinde, 
müstahsilin eli, kolu bağlı her türlü satış imkânlarından mahrum halde beklediği bir 
vakıadır. Bunun tabiî sonucu olarak, müstahsil bütün tehlikeleri, göze alıp kanun 
dışı yollardan pazar aramak mecburiyetinde kalmaktadır. Buçok defa müstahsilin 
mahfınamucibolmaktadır. Hele, kanuni müeyyidelerin ehliyetsiz vazifeliler 
tarafından uygulandığı hallerde, müstahsil çok defa gerçek dışı zabıt varakaları ile 
mahkemelerde mağdur duruma düşürülmektedir. 

2. İkinci önemli nokta, hayvan yemi mevzuunun geliştirilmemiş ve gerektiği 
şekilde ele alınmamış olmasıdır. Hayvancılığımızın gelişmesi, bu yönden de büyük 
manialarla karşı karşıyadır. 

3. Hayvancılıkla iştigal eden bölgelerin arazi yapısı itibariyle çoğu zaman ziraate 
elverişli olmadığı düşünülürse, bu sektörün büyük bir ehemmiyetle ele alınmasındaki 
zaruret daha iyi anlaşılacaktır. 

4. İç pazar yaratmak ve hayvan müstahsilinin malını yok pahasına elden 
çıkarmasını önlemek maksadiyle kurulması öngörülen kombinalar öncelikle ele 
alınmalıdır. 

5. Hayvan hastalıklariyle mücadele yetersizdir. Bu yüzden milletçe uğradığımız 
servet kaybı, alınacak mücadele tedbirlerinin masrafı ile kıyas edilemiyecek kadar 
büyüktür. 

Hayvan hastalıklariyle mücadele yetersizdir. Bu yüzden milletçe uğradığımız 
servet kaybı, alınacak mücadele tedbirlerinin masrafı ile kıyas edilemiyecek kadar 
büyüktür. Bâzı hayvan ırklarının ıslahı konusunda alı nacak önemli ve âcil tedbirler 
vardır. 

6. Nüfusumuz arttıkça önem kazanan beslenme problemimizin çözülmesi 
hayvancılığın hızla gelişmesine bağlıdır. Hayvan ve hayvan ürünleri ihracı, Türkiye’ 
ninitiksadi gelişmesinde başlıca engeli teşkil eden döviz kıtlığını azaltma yolunda 
önemli faydalar sağlayabilir. 
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7. Meraların ıslahı ve genişletilmesi, hayvancılığa müsait bölgelerde yaşıyanlarm 
ekmeklik ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması yolunda ciddî tedbirlere ihtiyaç 
vardır. 

8. Et ve Balık Kurumu avanslarının ve hayvancılık kredilerinin âdil ve iktisadi 
bakımdan verimli tarzda dağılması sağlanmalıdır. 

9. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı müzakerelerinde, Güven Partisi adına bizzat 
tarafımdan tanzim edilip Meclis Başkanlığına sunulan önergede, hayvancılığımızın 
her yönden geliştirilmesi için bâzı faydalı tedbirler teklif edildiği halde, bu teklifimin 
sadece hayvancılığın geliştirilmesine öncelik verilmesi tarzındaki genel bir hükmü 
kabul edilmiştir, ilk günden beri, hayvancılığın geliştirilmesi konusunu her türlü parti 
mülâhazalarının üstünde ele almayı millî bir vazife sayan, hayvancılık konusunu bü 
tün cepheleriyle ve hamleci bir zihniyetle incelenmesini İsrarla savunan bir zihniyete 
samimî olarak sahip bulunmaktayız. 

10. Bugüne kadar petrol, özel okullar ve benzeri konularda açılan araştırmalar, 
büyük faydalar sağlamış, önemli gerçekleri aydınlatmıştır. Meclis araştırmasının, 
Millet Meclisinin kanun yapma faaliyetini en küçük ölçüde aksatmayan; bilâkis 
yasama faaliyetlerine ve Hükümet çalışmalarına ışık tutan faydalı sonuçları 
tecrübelerle sabit olmuştur.

Bu inançla, Türkiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceğine ışık tutmak; 
hayvancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve milyonlarca yurttaşın refaha kavuşması 
için alınması gerekli kanuni ve idari tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ve teklif 
ederim.”

Başkanlık, okunan önergenin gündemdeki sırasını alacağını ve sırası geldiğinde 
de görüşüleceğini belirtti.218 

Salih Yıldız’ın (Van) hayvancılığın gelirtirilmesi ile ilgili önergesi, Millet 
Meclisi’nin 6 Mart 1970 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde görüşüldü. 
Önergesi üzerinde söz alan Salih Yıldız (Van) Meclis araştırması isteyen 
talebinin anahatlarınıaktardı.Önerge üzerinde C.H.P. grubu adına Selçuk Erverdi 
(Erzurum), G.P. grubu adına Ahmet Zeydan(Hakkâri), yeniden G.P. grubu adına 
Vefa Tanır (Konya), A.P. grubu adına Zeynel Abidin İnan (Bitlis), İbrahim Öztürk 
(Maraş), C.H.P. grubu adına Yusuf Ziya Yağcı (Ankara)söz aldıktan sonra çalışma 
zamanıdolduğundan birleşim sona erdi.219

Önergenin müzakeresi Millet Meclisi’nin 9 Mart 1970 tarihinde toplanan 53 ncü 
birleşimde de devam etti. Önerge üzerinde G.P. grubu adına İhsan Kabadayı (Konya), 
C.H.P. grubu adına Ömer Buyrukçu (Antalya), yeniden C.H.P. grubu adına Mehmet 
Aytuğ (Elâzığ), Tarım Bakanı İlhami Ertem (Edirne) ve Bakandan sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu adına Selçuk Erverdi (Erzurum) söz aldılar. Salâhattin Hakkı 

218  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 10 (26 Kasım 1969), 
s. 282-283.
219  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 52 (6 Mart 1970), s. 347-371.
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Esatoğlu (Nevşehir) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde Mehmet Yüceler 
(Kayseri) görüştü ve kifayet kabul edilmedi. Salih Yıldız’ın (Van) hayvancılık 
hakkındaki önergesi üzerinde Hüsamettin Başer (Nevşehir), Tarım Bakanı İlhami 
Ertem (Edirne) ve Hilmi İşgüzar (Sinop) görüşlerini açıkladıktan sonra Reşit Önder 
(Tokat) ve Orhan Okay (Konya) tarafından verilen yeterlik önergeleri kabul edildi. 

Van milletvekili Salih Yıldız tarafından verilmiş olan hayvancılığın geliştirilmesi 
ve hayvancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha kavuşturulması için 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılması hakkındaki 
önerge oya sunuldu ve önerge kabul edilmedi.220

Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı Esatoğlu’nun; dış ticaretimizin 
Kalkınma Plânına ve ulusal çıkarcımıza uygun olup olmadığını araştırmak ve 
meydan gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/9)

Selâhattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir)tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan, dış ticaretin Kalkınma Plânına ve ulusal çıkarlara uygun olup olmadığını 
araştırmak ve meydan gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 28 Kasım 1969 tarihinde toplanan 11 
nci birleşiminde okundu:

“Anayasamızın 2 nci maddesi Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına dayanan 
sosyal bir hukuk Devleti olduğunu kabul etmiştir. 41 nci maddesi ise, iktisadi ve 
sosyal hayatın adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacına göre düzenleneceğini belirtmiştir. Bu 
Anayasa hükümlerine göre Türkiye’ deki bütün sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 
toplum yararına olması şarttır. Toplum yerine, belli bir azınlığın yahut sınıfın yararı 
için işleyen bir ekonomik düzen Anayasamıza ters düşer. Sosyal Devlet, toplumdaki 
ekonomik girişmelerin ve faaliyetlerin, hak ve toplum yararına, Devlet tarafından 
düzenlenmesi, denetlenmesi ve ulusal gelir dağılımında adaletin sağlanması 
anlamlarını taşımaktadır. Bu nedenle ekonomik politika ve genel ticari durum, toplum 
ve hak yararına işleyecek şekilde Devlet tarafından düzenlenip Devlet tarafından 
denetlenecektir. Halbuki bugün dış ticaret kesimimizde bu temel görüşlerden 
uzaklaşıldığı görülmektedir. Millet Meclisi olarak dış ticaret alanında uygulanmakta 
olan sistemi, bu sistemin sakıncalarını bilmekte büyük yarar vardır. Yapılacak bir 
Meclis araştırması sonucunda, meydana çıkacak olan gerçekler, dış ticaretimizdeki 
bozukluklar, aksaklıklar, sömürü ve kötü gidiş bizi yeni ve ciddî tedbirler almaya 
zorlıyacaktır. Böylece dış ticaretimizi sosyal Devlet ilkelerine ve toplum yararına 
uygun bir şekilde yeniden düzenlemek suretiyle Anayasamızın gereklerine ve halkın 
çıkarlarına uygun bir hizmet yapılmış olacaktır. 

Dış ticaretimizin bugünkü işleyiş tarzı pek çok haklı tenkidleri ve şikâyetleri 
doğurmaktadır. Dış ticaret mevzuatımız karışık ve içinden çıkılmaz haldedir. Hergün 
yeni yönetmelikler, kararnameler yayınlanmakta, böylece dış ticaret konusu herkesin 

220  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 53 (9 Mart 1970), s. 388-407.
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rahatça uğraşacağı bir iş olmaktan çıkmakta, belli ve bilinen bir azınlığın tekeline 
terk edilmiş bulunmaktadır. Dış ticaretimize yöneltilen eleştiriler ve tesbit edilen 
aksaklıklar şu noktalarda toplanmaktadır:

1. Dışarıdan aldığımız malların fiyatları, çeşitli yollarla, yüksek gösterilip 
böylece dışarıya döviz kaçırılmaktadır. 

2. Dışarıya sattığımız malların fiyatları çeşitli yollarla düşük gösterilmek 
suretiyle döviz kaçırılmaktadır. 

3. Dış ticaretimiz, bugün belli şahıs ve firmaların elindedir. Bâzı firmalar, 
dışarıya gönderdikleri mallara yabancı cisim karıştırmak suretiyle, hem ticari 
ahlakla bağdaşmıyacak bir durum yaratmakta, hem de memleketimizin dış ülkelerde 
itibarını zedelemektedirler. Geçen yıllarda zeytinyağına madeni yağ karıştırılması, 
fındığa taş katılması kurtlu üzüm ihracı basınımızı günlerce uğraştırmıştır. 

4. İthalât politikamız, 4 Ağustos 1958 tarihinde uygulanmaya başlanan istikrar 
programına uygun olarak düzenlenmiş, ithalâtta temel olan kota sistemi on yıl 
önceki duruma göre tanzim edilmiş, çeşitli etki ve nedenlerle değişikliklere uğramış, 
bugünkü ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir. 

5. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının (Anailkeler ve metot) bölümünde 
belirtilen; iktisadi kalkınmamızın sosyal adalet ilkeleriyle bağdaştırılarak ahenkli bir 
gelişmenin gerçekleştirilmesi yoluna gidilmesi şeklindeki plân amaciyle bugünkü 
dış ticaret mevzuat ve uygulaması arasında çelişmeler bulunmaktadır. 

6. Toprağa bağlı üretici köylünün ürettiklerinin kendisi veya bağlı bulunduğu 
kooperatifler tarafından değil, belli ihracatçılar tarafından dış ülkelere gönderilmesi 
nedeniyle, üretici, emeğinin tam karşılığını alamamakta, böylece de Anayasamızın 
52 nci maddesi uyarınca Devlet, üreticinin ürününü değerlendirme görevini yerine 
getirememektedir. 

7. Dış ülkelerden getirilen malların fiyatları çeşitli yollarla artırıldığı için ithal 
mallan tüketiciyi sıkıntıya sokacak ve bunların satınalmmasını güçleştirecek bir 
fahiş fiyatla piyasaya çıkarılmaktadır. 

8. İhracat, Devlet tarafından, gereği gibi desteklenmediği ve ihracatı artıracak 
ciddî tedbirler alınmadığı için, ihracatımız günden güne azalmakta, bu sebeple dış 
ticaret açığı her yıl biraz daha artmaktadır. 

9. Dış ticaretteki bu düzensizlik ve dengesizlik dış ticaret açığının günden güne 
artmasına, transferlerin zamanında yapılamamasına, Devletin yabancı firmalara 
borçlu kalmasına yol açmaktadır. 

10. Bâzı müessese, mütaahhit ve montajcı lara yapılan tahsisler, başkalarına 
satılmak ve devredilmek suretiyle haksız kâr sağlanmaktadır. 

11. Dış ticaret kazancından toplum ve vatandaşın çoğunluğu yerine, çok küçük 
azınlık aşırı kâr ve çıkar sağlamakta, buna karşı ihraç malı üreticisile, ithal malı 
tüketicisi bü yük sıkıntılar çekmektedir. Yukarıda sıralanan ve buna eklenecek daha 
pek çok haklı şikâyetler, dış ticaretimizin sıkıntılarını ortaya koymaktadır. 
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Dış ticaret alanındaki bütün bu aksaklık ve bozuklukların gerçeklik derecesiyle 
nedenini tesbit etmek, bugünkü dış ticaret rejimimizin Anayasamıza, Kalkınma 
Plânına ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını araştırmak, eğer bugünkü 
dış ticaret rejimi Anayasamıza, kalkınma plânına ve toplum yararına uygun değilse, 
Anayasa, Kalkınma Plânına ve halk yararına uygun bir dış ticaret rejiminin şartlarının 
bulunması için Anayasamızın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını saygiyle öneririm.”

Başkanlık, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini bildirdi.221

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu’nun önergesi Millet Meclisi’nin 
9 Mart 1970 tarihinde toplanan 53 ncü birleşiminde görüşüldü. Bu birleşimde 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu(Nevşehir) önerge sahibi olarak görüşlerini açıkladı.222

Esatoğlu’nun dış ticarete ilişkin önergesinin müzakeresi, 16 Mart 1970 tarihinde 
toplanan 56 ncı birleşimde devam etti. Önerge üzerinde Güven Partisi grubu adına 
Hamdi Hamamcıoğlu(Afyon Karahisar), Orhan Okay (Konya),C.H.P. grubu adına 
Barbaros Turgut Boztepe (Sakarya), Hilmi İşgüzar (Sinop) ve Hayrettin Uysal 
(Sakarya) görüşlerini ifade ettiler.223

Önergenin, 8 Nisan 1970 tarihinde yapılan 66 ncı birleşimde ki müzakereleri 
sırasında, Ticaret Bakanı Gürhan Titrek (Cumhuriyet Senatosu Çankırı üyesi) ve 
Adalet Partisi grubu adına Doğan Kitaplı (Samsun) görüşlerini sundular. Müzakerenin 
kifayeti için Burdur milletvekili Ahmet Çiloğlu tarafından verilen önerge aleyhince 
Yaşar Akal (Samsun) söz aldı. Kifayeti müzakere takriri kabul edildi.224

Nevşehir milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu’nun, dış ticaretin kalkınma 
plânına ve ulusal çıkarlara uygun olup olmadığını araştırmak ve meydana gelen 
aksaklıkları tespit etmek üzere bir araştırma komisyonu kurulması hususundaki 
teklifi oya sunulmadan evvel C.H.P. sıralarından yedi milletvekili ayağa kalkarak 
çoğunluğun bulunmadığının tespitini talep ettiler. Birleşim sona erdi. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu’nun, üçüncü demir - çelik 
tesislerinin kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışmaları ve de ğerlendirmeleri 
incelemek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10)

Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
üçüncü demir - çelik tesislerinin kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışmaları ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 28 Kasım 1969 tarihinde toplanan 11 nci birleşiminde Genel 
Kurul’a sunuldu: 

221  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 11 (28 Kasım 1969), s. 320-321.
222  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 53 (9 Mart 1970), s. 407-413.
223  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 56 (16 Mart 1970), s. 566-594.
224  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 66 (8 Nisan 1970), 
s. 161-177.
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“Türkiye’nin, endüstri devrimini, yeni demir - çelik tesisleri kurmakla ve böylece 
çelik üretimini ve fert başına düşen çelik üretimini hızla artırmakla başarabileceği 
inancını taşıyorum, Yurdumuzun demir cevheri varlığının en bü yük kesiminde, 
Sivas topraklarında doğup büyüdüm. Bu bakımdan konu ile daima pek özel ve farklı 
bir ilgim oldu ve Sivas’ta, büyük ve entegre bir demir - çelik tesisleri kurulması 
fikrini, Sivas için her halde gereken haklı ve aziz bir ülkü bildim. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plâniyle Türkiye’de, üçüncü demir - çelik tesislerinin kurulmasının 
öngörülmesinden sonradır ki, kuruluş yerini tesbit çalışmaları başladı. Bunun için 
Sanayi Bakanlığı bünyesi içinde bir büro kuruldu ve pek sathi incelemelerden 
sonra bir gün, alternatif kuruluş yerlerinden İskenderun körfezinin tercih edildiği 
açıkladı. Bu tercihin, a) Yurt gerçeklerine uygun olmadığı, b) Bilimin ve teknolojinin 
gerekleriyle çeliştiği, c) Haksız, isabetsiz, sübjektif ve keyfî olduğu inancındayım. Bu 
konuda İsrarla ve tükenmez ilgiyle gösterdiğim bu duyarlığın, Yüce Meclisin lütfen 
emin olmasını dilerim ki, bölgecilikle, mahallî duygularla uzaktan yakından ilgisi 
bulunmamaktadır. Eğer Hükümetin bu tercihinde isabet bulunsaydı, bunu, herkesten 
önce ve herkesten çok ben savunacaktım. Zira nazarımda sevgili yurdumun her 
köşesi, tarif edilemiyecek kadar azizdir. Ama inanıyorum ki, bu isabetsiz tercihin ağır 
bedelini, bizzat sınaileşme çabalarımız ve bütün Türk halkı ödiyecektir. Kurulacak 
olan tesis, bir tuğla fabrikası, bir kiremit atelyesi değildir. Milyarlara mal olacak 
bir dev tesistir. Bu kadar önemli bir konuya Milletin Meclisinin kayıtsız kalması 
düşünülemez. Eğer bu olup bitti, hiçbir takip ve ilgi görmeden kabul edilecekse, bu 
kabîlkeyfîlikler, şüphesiz sürüp gider. Bu tercihte isabet yoktur. 

Zira:1. Türkiye’nin, bu konuda çok sayıda, değerli ve iyi yetişmiş yerli teknisyeni 
varken, bu işin etüdü, anlaşılmaz bir kararla, bir yabancı müşavir firmaya, ingiliz 
John Mills Firmasına: yaptırılmıştır. 

2. Konu bütün önemine ve büyüklüğüne rağmen bu yabancı firmanın sathi 
tetkiklerinin sınırlarına sıkıştırılmış ve her şey, Sanayi Bakanlığının kapalı kapıları 
arkasında cereyan etmiştir. 

3. Konu ile Devlet Plânlama Teşkilâtı hiç bilgilendirilmemiş ve işin etüdü ve 
kuruluş yerinin tesbiti, Devlet Plânlama Teşkilâtından geçirilmemiştir. Birkaç 
milyonluk kamu yatırımlarının etüdü ve kuruluş yerlerinin tesbiti işi dahi Plânlamadan 
geçiyorken, böylesine dev bir yatırım konusunun Plânlamadan âdeta kaçırılmış 
olması, plânlı kalkınma döneminin büyük bir skandalı olarak hatırlanacaktır. 

4. Hükümet, bu tercihte, dayandığını söylediği John Mills raporunu dahi 
açıklamamıştır. Elde, Sanayi Bakanlığının çıkardığı küçük bir propaganda 
broşürlerden başka, ciddî, gayriciddî tek dokuman yoktur. 

5. Yurdumuzun, hammaddeye en uzak köşesinde kurulacak bu tesisin mamulleri, 
şüphesiz ve daima pahalı olacak ve bunun büyük tahribini, Türk sınaileşme hareketi 
görecektir. 

6. Nihayet bu tercihte, yurdumuzun sosyal gerçekleri hiç kaale alınmamıştır. Tek 
kutuplu sınaileşme olmaz. Hükümet bu tercihle, tek kutuplu Sınaileşme çabasının, 
ağır pahalı ve haksız bir örneğini daha vermektedir. 
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Bütün bu nedenlerle ve gerçeklerin gün ışığına çıkarılması için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını 
saygılarımla dilerim.”

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.225

Millet Meclisi’nin 6 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 77 nci birleşiminde, Mustafa 
Kemal Palaoğlu(Sivas)Meclis araştırması yapılmasına dair önergesini geri aldığı 
hakkında bir önerge sundu. Palaoğlu’nun önergesini geri istemesi Genel Kurul’un 
oyuna sunularak kabul edildi ve Meclis kararıyla gündemden çıkarıldı.226

Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın; piyasadaki fiyat artışlarını önlemek 
ve hayat pahalılığına bir çare bulmak maksadiyle bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/11)

Yaşar Akal (Samsun) tarafından 18 Kasım 1969 tarihinde sunulan, piyasadaki 
fiyat artışlarını önlemek ve hayat pahalılığına bir çare bulmak maksadiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 5 Aralık 1969 Cuma günü 
toplanan 14 ncü birleşiminde okundu: 

“Ülkemizin çözüm bekliyen yüzlerce sorunu arasında, halkın günlük yaşantısı 
ile ilişkili olanları büyük önem taşırlar. Onun içindir ki, iktidarlar ve tüm Meclisler 
çabalarını her şeyden çok kişiyi insanlık onuruna yaraşır bir hayat düzeyine 
eriştirmek için harcamak zorundadırlar. Bunun ilk koşulu yurttaşın günlük geçimini 
sağlıyabilmesiyle başlar. Eğer bir toplumda kişiler akşam olunca koltuğunun altına 
bir sıcak somun koyamıyorlarsa, sırtlarına bir giyimi kendileri ve aileleri için 
sığınacak bir damaltı bulamıyorlarsa böyle bir toplum bırakınız kalkınmayı, yerinde 
dahi sayamaz. Bugün durumumuzu bu açıdan eleştirecek olursak üzülerek belirtmek 
gerekir ki, tam bir çıkmazın içindeyizdir. 

Halkımız geçinmemekte bir lokma, bir hırka peşinde sele kapılmışcasına 
sürüklenmekte, tâbir gerekse sürünmektedir. -Mutlu bir avuç azınlığın dışında- tüm 
halkımız hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı içindedir ve çoğu zaman canından bezer 
duruma gelmiştir, gelmektedir. Her ne kadar A. P. iktidarı döneminde iktisaden 
kalkındığımız ileri sürülmekte parlak cümleler Hükümet programını süslemekte ise 
de, bizzat A. P. İktidarı döneminde yayınlanan istatistikî rakamlar özellikle Devlet 
İstatistik Enstitüsünün rakamları bu iddiaları tam anlamiyle yalanlamaktadır. 

Nitekim nüfusumuzun büyük çoğunluğunu meydana getiren köylümüzün 
gelirinde bir artış olmadığı aksine tütün ve pamuk üreticisi bulunan köylülerimizin 
gelirinde A. P. iktidara geldiğinden buyana büyük düşmeler olduğu halde, köylümüzün 
satınaldığımiklarda % 35 in üzerinde bir fiyat yükselmesi olmuştur. 1964 ilâ 1969 
arasındaki bu artış aydan aya değil günden güne hem de köylünün aleyhine olarak 

225  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 11 (28 Kasım 1969), 
s. 321-322.
226  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 77 (6 Mayıs 1970), s. 611.
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değişmektedir. İstatistik Enstitüsünün bültenlerinden aldığımız şu örnekler durumu 
bir ölçüde anlatmaya yeter. Aslında bu rakamlara da zaruret yoktur şöyle bir çarşıya, 
pazara çıkıvermek durumu bütün açıklığı ve çeşitli örnekleriyle görmeye yeter. 

SAMSUN İLİ 

Örnekler   Yıllar

   1964  1969 8nci ay

Kuru soğan   67 kg/krş 183kg/krş

Zeytinyağı   659 kg/krş 800kg/krş

Gazyağı   73 kg/krş 100kg/krş

Sabun   439 kg/krş 800kg/krş

Toz şeker   275 kg/krş 320kg/krş

Vita   547 kg/krş 673 kg/krş

Görülüyor ki, köylümüz artan fiyatlar yüzünden tam bir geçim sıkıntısı içindedir. 
Bunun yanında memur ve işçilerimizin durumu da bundan iyi değil, aksine daha da 
perişandır. Her ne kadar memurlarımız avans adı altında % 10 ilâ % 15 arasında bir 
zam görmüşler ve isçilerimizin ücretleri toplu sözleşmelerle bir miktar artmış ise 
de fiyatlardaki fahiş ve anormal yükselişler bu küçük maaş ve ücret artışlarını alıp 
götürmüş ve bu kısımdaki halkımız her gün biraz daha geçim sıkıntısına düşmüşlerdir 
ve halen artan bir şekilde geçim darlığı içindedirler. Gerçekten bir memur ve işçi 
merkezi olan Ankara’dan verebileceğimiz sayısız örneklerin içinde yine Devlet 
İstatistik Enstitümüz tarafından çıkarılan bültenden aldığımız aşağıdaki örnekler bu 
konuda kesin bilgi verecek niteliktedir. 

Örnekler: ANKARA İLİ 

Perakende fiyatlar (Birim kuruş)  Yıllar 

 1964  1969 8 nci ay 

Soğan  65 kg/krş 148 kg/krş halen 270 kg/krş 

Koyun eti  767 kg/krş 1 200 kg/krş

Kaşar peyniri  1 100 kg/krş 1 724 kg/krş

Rakı  2 000 kg/krş 2 571 kg/krş

Hamam  195  500 

Berber  300  500 

Yemek tabağı  234  517 

Ev kirası 2 nci derecedeki semtler  110 Lira  250 Lira 

Odun kömürü  66 kg/krş 90 kg/krş

Yine görülüyor ki fiyat artışları, Ankara geçinme endeksi 1964 - 1969 döneminde 
% 30 un üzerinde bir artış göstermiş ücret ve maaşlardaki artısı silip süpürdüğü gibi 
işçi - memur ve tüm Ankara halkı tam bir geçim darlığı içine sürüklenmişlerdir. 
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İstanbul geçinme endeksi ise % 43,9 artarak Türkiye’mizin havat pahalılığı yönünden 
en talihsiz ili haline gelmiştir. Bu fiyat artışı durmamakta, her gün daha da hızlanarak 
artmaktadır. 

Görünüş odur ki, bu artış devam edecektir. Bütün bu durumlara ek olarak bir 
de kredili satış ve taksitle satış fiyatlarmı düşünecek olursak vaziyet akıl almıyacak 
kadar korkunçtur. Peşin para ile alışveriş yapma olanağına sahip bulunmıyan 
halkımız bile bile soyulmakta ve ezilmektedir. Bütün bu durumlardan daha feci 
olanı ise pivasadaki başıbozukluktur. Her ne kadar 2 nci 5 Yıllık Planda ekonomide 
fivat teşekkülüne zorunlu olmadıkça müdahale edilmiyecektir ilkesi konmuş yıllık 
programlarda ve Hükümet programında bu ilke benimsenmişse de bu, piyasanın 
bugünkü perişan ve dar gelirli yurttaşı ezen haline göz yummayı gerektirmez. 

Örneğin bir giyim ayakkabı bir dükkânda 100 lira iken hemen iki adım ötede 
ya 165 lira veya 60 liraya satılmaktadır. Günlük giyim ve yiyecek maddelerinde 
olduğu kadar bu değişik fiyat arz etme durumu temel mallarda dahi vardır. Bu durum 
tam anlamiyle halkın zararına olarak her gün gelişmekte karaborsa alabildiğine 
körüklenmektedir. Şimdi pek kısa olarak anlattığımız ve yüzlerce örnek arasından 
birkaçını sıraladığımız bu piyasa bozukluğuna, bu hayat pahalılığına bu halkı 
canından bezdiren felâketli duruma bir çare bulmak ve mutlaka Meclisler olarak 
eğilmek gerekmektedir. 

Bunun için bir Meclis araştırması zorunludur. Bu Meclis arastırmasiyle:

A) Yasalarımızda bir tarama yapılarak eksiklikler varsa tamamlanabilir. 

B) Hükümetin siyasi tercihi kesin olarak belli olabilir. Ekonomimizi bu haliyle 
bekliyen sonuç ortaya çıkabilir. Bu haliyle Hükümet enflâsyonla mı kalkınmayı 
düşünmektedir? Başbakanın zaman zaman Expention deyiminden neyi kasdettiği 
açıklığa kavuşturulabilir. 

C) 1 nci, 2 nci plânlarda alınması öngörülen ve yıllık plân ve programlarda 
alınması belirtilen tedbirlerin hangisinin ne ölçüde alındığı veya hangi oranda 
eksiklikler bulunduğu su yüzüne çıkabilir. 

D) Bütün bunlarla birlikte üretici ve tüketici ilişkilerinin neler olması gerektiği 
açıklıkla belli olabilir. Bütün bu saydıklarımızın yanında araştırma sonucu halkın 
günlük yaşantısını biraz daha kolaylaştıracak, tutarlı, gerçekçi ve sıhhatli tedbirler 
bulunabilir. Esasen başta da belirttiğimiz gibi hükümetlerin baş görevi budur, şayet 
hükümetler bu görevlerinde ihmal gösterirlerse - Meclislerin baş görevi budur. Bütün 
çabaların nedeni yurttaşı insanca bir yaşama düzeyine eriştirmektir. Bugün bu konu 
öncelikle ele almacak ve mutlaka çaresi bulunması gereken hale gelmiştir. Halkın 
ezilmişliğine ve ezilmesine artık neye mal olursa olsun tedbir bulmak zorundayız. 
Her geçen gün yurdun ve yurttaşın zararmadır. 

Bu nedenlerle Anayasamızın 88 nci maddesine göre bir Meclis araştırması 
yapılmasını arz ederim.”

Başkan, okunan önergenin gündemdeki yerini alacağını Genel Kurul’a bildirdi.227

227  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 14 (5 Aralık 1969), s. 418-420.
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Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay’ın, Doğu ve Güney-Doğu 
bölgelerimizin kalkındırılması ve yaşama seviyasinin yükseltilmesi için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadı ile bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/19)

Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay’ın, Doğu ve Güney-Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyasinin yükseltilmesi için alınması gerekli tedbirleri 
tesbitetmek maksadı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 14 Ocak 1970 tarihinde toplanan 70 nci birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu:

1. Yurdumuzun ayrılmaz parçaları olanDoğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgemizin haleniçinde bulunduğu çok müşkül şartlar; Hükümetinher türlü oy 
endişesinden uzak, çokâcil tedbirler almasını gerektirmektedir.

2. Bu bölgelerimiz; hangi yönden bakılırsabakılsın, diğer 
bölgelerimizle kıyaslanmayacak bir eşitsizliğin, bir adaletsizliğin ve 
kaderleriylebaşbaşabırakılmıslığın içerisinde bulunmaktadırlar:

a) Bu bölgelerimizde mağara devri yaşıyaninsanlar küçümsenmiyecek 
miktardadır.

b) Bu bölgelerimizin köylerinde yaşıyan, Atatürk’ün; Köylü efendimizdir 
dediği insanlarınınbüyük çoğunluğu hayvanlariyle birliktetek odanın içinde 
barınmaktadırlar.

c) Bu bölgelerimizde can ve mal emniyeti yoktur. Bu bölgenin vatandaşı Devlete 
vergi,eşkiyaya da haraç ödemektedir. Devlete mükellef olduğa vergiyi ödememenin 
müeyyidesi hapsentazyik; eşkiyaya istenilen haracı ödememenizi cezası ise dağa 
kaldırılma ve ölümdür.

d) Bu bölgeye kâr endişesi sebebiyle özel teşebbüs yatırım yapmaz. Devlet 
eliyle yapılan yatırımlar ise, devede kulak kabilindendir. Bu zihniyetin neticesidir 
ki, bölgeler arasında Türkiye’demevcut eşitsizlik ve çeşitli mahzurları tevlid etmekte 
olan sosyal adaletsizlik giderilememekte,her geçen yıl daha da artmaktadır.

e) Vilâyet merkezlerinin ve ilçelerin köylerleolan irtibatları bir yana; illerin 
ilçeleriyleolan irtibatları dahi tam olarak sağlanamamıştır.Yılın altı ayında illeriyle 
irtibatları kesilenilçelerimizin sayısı küçümsenmiyecek miktardadır.

3. Doğu ve Güney - Doğu Anadolu’nun vehalkının mâruz bulunduğu, günün 
şartlarıyla asla bağdaşmıyan bu mahrumiyetlerde, gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin 
büyük kusurları vegünahları vardır.

Yüce Meclisin bu kanayan yaraya el uzatması,memleketin birlik ve beraberliğini, 
millîbütünlüğünü ilgilendiren bu büyük dâvayı halletmesilazımdır.Uzaktan uzağa 
müşahedelerle, kâğıt üzerindekalmaya mahkûm meselenin esasına nüfuzetmekten 
uzak tedbirlerle bu büyük mesele halledilemez.Cidden içler acısı olan durumu, 
Doğuve Güney - Doğu Anadolu’nun tesbit edilecekbâzı köylerini gezip, halkını 
dinleyip meseleleriniyakından görüp tesbit etmek suretiyle anlamakmümkündür.
Yukarda arz ettiğim ve önergemi izah sırasındaetraflıca anlatacağım sebeplere 
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binaen,Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerimizinacilen tedbir alınmasını 
gerektiren meselelerinimahallinde tesbit etmek üzere Anayasanın 83 ncimaddesine 
göre Meclis araştırması yapılmasınakarar verilmesini arz ve teklif ederim.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırasıgeldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.228

Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un, bağcılığımızın modern şekilde 
geliştirilmesiyle ilgili genel görüşme önergesinin Meclis araştırması şeklinde 
değiştirilmesine dair önergesi (10/14)

Mustafa Ok’un (Manisa), 24 Aralık 1969 günkü 19 ncu birleşim gündeminin 
7 nci sırasındaki bağcılığın modern şekilde geliştirilmesiyle ilgili genel görüşme 
önergesinin Meclis araştırması şeklinde değiştirilmesine dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 26 Aralık 1969 tarihinde toplanan 20 nci birleşimde ele alındı. Başkan, 
önergenin esasen gündemde olduğunu, sırası geldiğinde Meclis araştırması olarak 
Heyetin oyuna sunulacağını belirtti.229

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ve Konya Milletvekili 
Orhan Olcay’ın; yabancı sermaye yatırımlarının doğal kaynaklarımız üzerinde 
ve çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/13)

Salâhattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir)ve Orhan Olcay (Konya) tarafından 9 Aralık 
1969 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, yabancı sermaye yatırımlarının 
doğal kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve 
zararları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergeleri, Millet 
Meclisi’nin 26 Aralık 1969 tarihinde toplanan 20 nci birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“12 Ekim 1969 seçimlerinde çoğunluğu sağlıyarak Hükümeti kuran Adalet 
Partisinin Hükümet programında, kalkınmamızın gerçekleşmesinde yabancı 
sermayenin de önemli bir katkısı olacağı belirtilmiştir. Buna karşılık muhalefet 
sözcülerinden bâzıları, yabancı sermayenin kalkınmamızda yararlı olmadığı, aksine, 
memleketimizde sömürücü ve zararlı bir rol oynadığı görüşünü ileri sürmüşlerdir. 
Yabancı sermaye, özel bir kanunla memleketimizde yatırımlar yapmakta, bu 
yatırımlar sonunda elde ettiği kârı da dilediği şekilde transfer edebilmektedir. Ayrıca 
yabancı sermayenin aşırı derecede kâr sağladığı iddiaları yaygındır. 

Bu nedenlerle: 

1. Gerek doğal kaynaklarımız üzerinde, gerekse çeşitli alanlarda yabancı sermaye 
yatırımlarının kalkınmamız için faydadan çok zarar verildiği, 

2. Memleketimizde millî, sanayiin gelişmesini önlediği, 

3. Sağladığı aşırı kârlarla halkımızı sömürdüğü, 

228  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 70 (14 Ocak 1970), s. 125-126.
229  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), s. 670.
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4. Kârının tümünü transfer etmek suretiyle dış ticaret dengemizde aksaklıklar 

yaptığı, iddialarının gerçeklik derecesini tesbit etmek, yabancı sermayenin 

yurdumuz ve halkımız için faydalı mı, yoksa zararlı mı olduğunu öğrenmek, elde 

edilecek sonuca göre, Meclisçe gerekli tedbirleri almak üzere, Türkiye’de yabancı 

sermayenin durumu, hangi alanlara yatırım yaptığı, ne miktar kâr sağladığı, elde 

ettiği kârı ne şekilde kullandığı, yaptığı transferlerle dış ticaret dengemizi bozup 

bozmadığı hususlarında araştırma yapmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasını saygiyle arz ve teklif ederiz.”

Başkan okunan önergenin sırası geldiğinde görüşüleceğini açıkladı.230

Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay ve iki arkadaşının; hayat pahalılığını 

önlemek için alınması gerekli kanuni, idari, iktisadi ve malî tedbirleri inceleyip 

tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/12)

Güven Partisi Millet Meclisi Grup Başkanvekili Siirt milletvekili M. Nebil 

Oktay ve iki arkadaşının; hayat pahalılığını önlemek için alınması gerekli kanuni, 

idari, iktisadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 

açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 26 Aralık 1969 tarihinde toplanan 20 nci 

birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Sürekli fiyat artışlarının sonucu olarak hayat pahalılığı süratle artmakta ve 

geçim zorlukları büyümektedir. Hayat pahalılığı büyük vatandaş kütleleri ve bilhassa 

dar gelirli vatandaşlarımız için günden güne ağırlaşan bir yük halini almıştır. Resmî 

rakamlara göre, paramız son dört yılda satınalmagücünün dörtte birini kaybetmiştir. 

Devletin yaptığı birçok zamlar da bunun delilidir. Bu durumda hayat pahalılığı 

yoktur, demekle geçim darlığı çeken vatandaşların derdi çözülmüş olmaz. Sürekli 

fiyat artışları işçi ve personel ücretlerine yapılan zamları tesirsiz hale getirmektedir. 

Fiyat istikrarının tam olarak korunmayışı, dış ticaret açığının büyümesine de yol 

açmaktadır. Bu arada hio meşru olmıyan, hiçbir iktisadi sebebe dayanmıyanbâzı 

fiyat artışları vardır. Hayat pahalılığını önlemek için alınması gerekli kanuni, idari, 

iîrtisadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek üzere, Anayasamızın 88 nci maddesi 

gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

Başkan, bu önergenin de gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 

görüşüleceğini Genel Kurul’a bildirdi.231

230  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), 
s. 669-670.
231  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), 
s. 669.
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Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, Meksika buğdayının Türk 
ekonomisinde meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/17)

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 5 Ocak 
1970 tarihinde toplanan 21 nci birleşimde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Memleket ekonomisine büyük ölçüde katkı da bulunacağı ümidedilerek 
yurdumuza getirilen ve ciddî bir tetkik dahi yapılmadan, süratle ekimine gidilen, 
Meksika buğdayı, görülen sonuçlara göre Türk ekonomisini endişe verici bir şekilde 
sarsar duruma gelmiştir. Meksika buğdayının üstün sanılan özelliklerini öven 
zamanın Tarım Bakanı, Meclisler kürsülerinde bu konu ile ilgili olarak savunmalarda 
bulunmuş, muhtelif vesilelerle gazetelerde çıkan demeçlerinde, Köylünün kendisinin 
altından heykelini dikeceklerini söylemiş, Meksika buğdayı ekili tarlalarda köylülerle 
birlikte, halaylar çekmişti. Aynı Bakan, büyük iddialarla, Türkiye’nin artık buğday 
ithal eden değil, ihraceden bir memleket olacağını da ifade etmişti.

Basında yer alan haberlere göre, Sayın Bakan, dört yüz bin ton buğday 
ihracederek döviz sağlıyacağını söylemekteydiler. Ancak, gerçekler Bakanı 
yalanlamıştı. Meksika buğdayının ilk yıl sonucu kötü oldu. Yurt dışından dört yüz 
bin ton buğday ithal etmek zorunda kaldık. Meksika buğdayının 1969 yılı istihsali 
daha da feci sonuçlar verdi. Yine, basınımıza geçen haberlerden öğrendiğimize göre, 
bu feci denilebilecek sonuç medeniyle, Türkiye dışardan sekiz yüz bin ton buğday 
ithal etmediği takdirde kıtlık başgösterecektir. Ve nitekim denen olmuş, Türkiye 
dışardan buğday ithaline başlamıştır. Böylece, yurt içi ekonomimiz sıkıntıya girmiş, 
döviz kaynaklarımız eksilmeye yüz tutmuştur. 

Meksika buğdayının birtakım üstün özellikleri olabilir. Fakat memleketimizin en 
büyük kaynağı üzerinde verimli sanılan adımlar atılırken ciddî davranılmalı ve geniş 
etüdler yapılmalıydı. Memleketteki iklim dağılımına ve toprakların bölgelerdeki 
vasıflarına göre ciddî bir etüd yapılmadan Türk üreticisi ekime teşvik edilmiş ve 
bu hazırlıksız, düşüncesiz teşvikin sonucu hem memleketimizin aleyhine ve hem 
de üreticinin zararına olmuştur. Yurdumuzun bâzı bölgelerinde, Meksika buğdayı 
ekimi olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak, çoğu bölgelerimizde sonuçlar kötüdür 
ve üreticiyi perişan etmiş, hayallerini yıkmış ve banka borçlarını ödiyemez duruma 
getirmiştir. 

Bu durum, konunun ciddî bir şekilde araştırılması gerektiren bir vahamet 
derecesine ulaşmıştır. Memleketimizin ekonomisini sarsan, üreticiyi çaresizlik içinde 
bırakan, Meksika buğdayı ekimi ile ilgili konuyu incelemek ve gerekli tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederim.”
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Başkan, Meclis araştırmasıyla ilgili bu önergeningündemdeki yerini alacağını ve 
sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurulun bilgilerine sundu.232

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/15)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 ncimaddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, 
Millet Meclisinin 5 Ocak 1970 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde okundu: 

“Memleketimizden yabancı ülkelere kaçırılan tarihî eser kaçakçılığına ait 
tesbit edilmiş yüzlerce kaçakçılık vakaları mevcuttur. Ve bu kaçakçılık nedeniyle 
yurdumuzda büyük cinayetler yapılmıştır. Turizm gelişmeımize telâfisi mümkün 
olmıyan darbeler indiren ve ilerde tarihi oluşumuzu incelemek imkânından bizi 
yoksun bırakacak olan tarihi eser kaçakçılığının yapılacak bir Meclis araştırması ile 
daha da gün ışığına çıkacağı inancı ve yapılacak bu araştırmanın bu konuda büyük 
yararlar sağlıyacağı kanaatiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımla arz ve rica ederim.”

Başkan, Meclis araştırması isteğininsırasına kaydedilerek sırası geldiğinde 
görüşüleceği hususunda Genel Kurulu bilgilendirdi.233

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, ruhsatsız silâh taşıma ve bu nedenle 
meydana gelen olayların önlenmesi amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/16)

İbrahim Öztürk (Maraş) tarafından sunulan ve ruhsatsız silah taşıma hakkındaki 
önergesi, Millet Meclisi’nin 5 Ocak 1970 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde 
okundu: 

“Özü: Halkın silahlanmasının nedenleri ve tedbirleri konusunda bir Meclis 
Araştırmasıhk. 

Son yıllarda Türk halkının aşırı bir silâhlanma çabası içinde bulunduğu bir 
gerçektir. Özellikle, Doğu, Güney - Doğu, Güney ve Karadeniz bölgelerinde 
yaşıyan halkımızın silâh edinmek için birçok şeyi göze aldığı, bu durumun diğer 
bölgelerimize de sirayet etmekte olduğu nazarlardan kaçmamaktadır. 6136 sayılı 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanuna rağmen ruhsatsız silâh taşı yanların 
miktarı ruhsatlı silâh sahiplerinin 5 - 10 mislini geçmektedir. Keza, bir yıl içinde 
işlenen öldürme ve yaralama olaylarına ait istatistikler incelenecek olursa % 90 in 
ruhsatsız silâhlarla işlendiği anlaşılacaktır. Zabıtaca yapılan arama ve taramalarda 
binlerce vesikasız silâh ele geçirilmektedir. Son zamanlarda meydana gelen öğrenci 
olaylarında kullanılan silâhların ruhsatsız olduğu, fakülte ve yurtlarda keza bu 
tip silâhların ele geçirildiği görülmüştür. Av tüfeği adı altında kullanılan yivli bir 
takım uzun namlulu silâhların serbestçe satıldığı ve kullanıldığı, pek çok öldürme 
ve yaralama olayının bu tip silâhlarla işlendiği bir vakıadır. Dış memleketlerde 

232  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 21 (5 Ocak 1970), s. 14.
233  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 21 (5 Ocak 1970), s. 13.
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yuvalanan kaçakçı şebekeler her gün Türkiye’ye yüzlerce ve binlerce uzun ve kısa 
namlulu silâh sokmakta ve bundan büyük kârlar elde etmektedirler. Millî Birlik 
Hükümeti zamanmda silâhların büyük ölçüde toplandığı ve bundan olumlu sonuçlar 
alındığı bir gerçektir. Fakat son 5 - 10 yıl içinde, yukarda zikredildiğı gibi, halkımız 
alabildiğine silahlanmaktadır. Bunu, Türk ırkının silâh sevgisi ile izah etmek pek 
yanlış ve sathi bir teşhis olur. Bunun sosyal ekonomik, kültürel nedenlerine inmek 
lâzımdır. Türk halkı hangi nedenlerle kime karşı silahlanmaktadır? Bunu önliyecek 
bilimsel, Kanunî ve İdari tedbirler nelerdir? Bu konuda, Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması yapılmasında zaruret görüyorum.”

Başkan, Meclis Araştırması isteğini havi önergenin gündemdeki sırasını alacağını 
belirtti.234

Konya Milletvekili Vefa Tanır’in, Hazine topraklarının dağıtımı hakkındaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18)

Vefa Tanır (Konya) tarafından sunulan, Hazine topraklarının dağıtımı hakkındaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 7 Ocak 1970 tarihinde toplanan 22 nci 
birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Hazine ellinde bulunan milyonlarca dönüm kültür arazisi tam olarak 
işletilemiyor. Arazinin büyük kısmı ihtiyaç sahiplerinin icarında değil, güçlü kişilerin 
işgalinde bulunuyor. Bu yüzden de Hazine çok az miktarda icar alabiliyor. İki yıldan 
beri uygulanan, bu arazilerin köylüye dağıtımı ise; 

1. Çok yavaş yürümekte, 

2. Her köyde yeni huzursuzluklar yaratmakta, 

3. Son çıkan Tapulama ve 1073 sayılı kanunlarla yer yer çelişerek farklı 
uygulamalar yapılmaktadır. 

4. Dağıtım çok eski bir kanunun aksaklıklarından, hakiki çiftçiye değil, imkân 
sahibi olan kişilerin 10 - 13 yaşında evlendirilmiş çocuklarına yapılmaktadır. 

Yukarıda arz edilen sebepler Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri, haklı şikâyetleri aydınlatmak ve alınması gerekli kanuni 
ve idari tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.”

Başkan, araştırma isteğini havi önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası 
geldiğinde görüşüleceğini belirtti.235

234  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 21 (5 Ocak 1970), s. 13-14.
235 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 22 (7 Ocak 1970), s. 36-37.
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Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 5 arkadaşının arsa ve bina 
spekülâsyonunu önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek ve bilgi 
edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/20)

Hayrettin Uysal (Sakarya) ve 5 arkadaşının, arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek ve bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 16 Ocak 1970 tarihinde toplanan 26 ncı birleşiminde 
Genel Kurul’a sunuldu: 

“Bugün ülkemizde arsa ve bina spekülâsyonu akıl almıyacak ölçülere varmıştır. 
Özellikle büyük illerimizde ve sanayi bölgelerimizde görülen arsa ve bina fiyatlarındaki 
astronomik artışlar konunun üzerine önemle ve süratle eğilmemiz lâzımgeldiğini 
göstermektedir, Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli illerimizde son üç 
yıl içerisinde bina fiyatlarındaki artışlar % 200 ün üstüne çıkmıştır. Ankara’da 
Kızılay’da iki yıl öncesine göre bugün bir metrekare arsanın fiyatı onbinlerle ifade 
edilmektedir. Büyük illerde, İstanbul ve Ankara’da en sade bir konut için bugün 850 
- 1 600 lira aylık kira istenmektedir. Lüks apartman dairelerinin aylık kiraları her yıl 
değişmekte; artık, 3 000 - 5 000 lira aylık kirası olan apartman daireleri Ankara ve 
İstanbul illerinin belirgin özellikleri haline gelmiş bulunmaktadır. Bugün bir büyük 
ilde aylık kirası 500 - 600 liraya oturulacak bir konut bulmak hayal olmuştur. Bütün 
bu durumlar sorumsuz, kontrolsüz, geri kalmış bir ülke halidir. 

Görülen o ki, İstanbul’da bir yıl içerisinde bâzı binaların satışlarında % 400 - 
500 oranında artışlar olmuştur. 1960 yılında İstanbul’un bir semtinde bir bina 1968 
yılındaki fiyatından % 600 farklı olarak satışa arz edilmiştir. Yine İstanbul’da 1968 
yılında 350 bin liraya satılan bir arsanın yanındaki aynı büyüklükte bir arsa için 
1969 yılında 2,5 milyon lira istenilmiştir. Bu hal bu arsanın bir yıl içerisinde % 
700 oranında bir fiyat artışı kaydetti ğini göstermektedir. Bir başjka örnek de şudur: 
İstanbul’da bir başka arsa için 1965 yılında istenen fiyat 325 bin liradır. Bugün bu 
arsaya istenen fiyat 2 milyon liradır. 6 000 metrekarelik bu yerin 5 yıl önceki imar 
durumu % 5 dir. Bu nedenle bu arsada inşaat yapma alanı çok sınırlıdır. Sonradan 
yaptırılan değişiklikle bu arsa sanayi sahası içine aldırtıılmıştır. Böylece imar durumu 
% 5 ten % 60 a çıkanlmıştır. Bu biçim imar değişiklikleri tek değildir. Türkiye’nin 
her ilinde bu işlemlerden yüzlerce örnek vardır. Belediyelere, imara kabul ettirilen 
ve sık sık değiştirilen haritalar ve imar plânları ile arsa ve bina fiyatları süratle 
dalgalanmakta, artmakta, meydana gelen fiyat farkları spekülatörlerin ceplerine 
akmaktadır. Vurgunların özellikle kanun içi kılıfları bu değişikliklerdir. Arsa ve bina 
spekülâsyonu Türkiye’yi milyonlar vurma ülkesi haline getirmiştir. Türkiye’de, 
kendi arsasını önce elinden ucuza kaptırıp sonra değişikliklerle ve aracılarla bu 
arsanın bir yıl içerisinde milyonlara satıldığını gören yurttaş az değildir, önergemiz 
görüşülürken bu konudaki örnekleri geniş bir şekilde açıklıyacağız. 
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Türkiye’de bugün yurttaşlar bir yıl önce İstanbul’da Beyoğlu’nda 3,5 milyon 
liraya satılmak istenilen bir binanın bir yıl sonra fiyatının 6 milyon lira olduğunu 
gazetelerde okumaktalar, çevrelerinde ve yörelerinde görmektedirler. Türkiye’de 
bugün yurttaşlar apartman dairelerinin daha inşa halinde iken metrekaresinin 1 500 - 
2 000 liraya satıldığına tanık olmaktadırlar. Türkiye’de bugün bu düzen arsa ve bina 
karaborsacıları, apartman ve gecekondu ağaları inşaat vurguncuları olarak yeni bir 
sömürü zümresi meydana getirmiştir. 

Bu nedenle, Arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek, yurttaş ve ülke sırtından 
büyük vurgunlar vurulmasına son vermek için, durumu öğrenmek, bilgi toplamak 
ve buna göre tedbirler getirmek amacı ile Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz.”

Meclis Başkanı, arsa ve bina fiyatları üzerindeki artıştan mütevellit Meclis 
araştırması yapılması isteğini hâviönergenin gündemdeki yerini alacağı ve 
görüşüleceği konusunda Genel Kurulu bilgilendirdi.236

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlunun; korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûl ve yaşlılar konusundaki gerçekleri ve alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek için bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/21)

Sivas milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu tarafından verilmiş bulunan Meclis 
araştırması önergesi, Millet Meclisi’nin 4 Şubat 1970 tarihinde toplanan 40 nı 
birleşiminde Genel Kurul’a okundu: 

“Bu önergemle Meclisimizin dikkatini ve gayretini, büyük ve gerçek bir yurt 
ödevine tevcih etmek istiyorum. Bizde korunmaya muhtaç çocuklar, malûller 
ve yaşlılar konusu, yararsız ve biçimsel siyasi gürültülerin arasında kaybolmuş, 
unutulmuş ve geri plânlara itilmiş nice temel millî sorunumuzdan biridir. Vaktiyle, 
sosyal dayanışmayı, şefkatli ve en yüce seviyede insancıl duygulan dünyaya öğreten 
biz Türkler, bugün yarım milyondan çok çocuğumuzu sokaklara ve köprü altlarına 
terk etmişsek ve muhtaç mâlullerimizle ve yaşlılarımızla ilgilenmiyorsak, bunun 
tarihî sorumluluğunu düşünmeli ve hele milletin vekilleri olarak bu sorumluluğun 
içindeki payımızı görmeye ve anlamaya çalışmalıyız. 

Yurdumuzda bugün, türlü nedenlerle korunmaya muhtaç duruma düşmüş 
yavrularımızın sayısını, yaklaşık olarak dahi bilmiyoruz. Bunun her halde yarım 
milyonun üstünde bir rakam olduğu muhakkak. Bu dev görünümlü ve fakat 
asgari rakama karşılık, 1969 yılı rakamlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
yetiştirme yurtlarında, takriben 10 000 çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarında 
2 455 çocuk, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı çocuk yuvalarında 1 893 
çocuk, koruyucu aile yanında 16 çocuk olmak üzere, yaklaşık olarak ve en iyimser 
bir görüşle 15 000 çocuk korunmakta ve bakılmaktadır. Bunun ne kadar haşin bir 
rakam olduğu gayet açıktır. 

236 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), 
s. 168-169.
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Bu konudaki mevzuatımız da, son derece yetersiz, dağınık ve köhne bürokrasimizin 
pek tipik bir modelidir. Çocukları koruma ödevi şu çok yetersiz haliyle dahi, çeşitli 
devlet kuruluşları arasında dağıtılmıştır, asgari bir koordinasyondan yoksundur ve 
en garibi, bütün bu işlerin finansmanı, bir ölçüde mahallî idarelerimize yüklenmiştir. 
O mahallî idarelerimiz ki, bizzat kendileri korunmaya muhtaç durumdadırlar. 
Korunmaya muhtaç malûllerimiz ve yaşlılarımız ise, böylesine asgari bir ilgiden 
bile mahrumdurlar. Meseleyi hemen, hattâ her işten öncelikle ele almaya, bu büyük 
ödevi bütünüyle yerine getirecek tedbirleri tesbite ve her türlü millî fedakârlık 
kapılarını açmaya mecburuz. Bu, tarihimizin emridir, insanlığımızın gereğidir ve 
Anayasamızın buyruğudur. 

Bütün bunlardan başka ve ayrıca bu konuda, 1948 İnsan Hakları Beyannamesinin, 
1954 Cenevre Beyannamesinin ve 1959 tarihli Birleşmiş Milletler Assamble 
Kararının yükümlülükleri altında bulunduğumuzu da hatırlamalıyız. Bu nedenlerle, 
korunmaya muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlı lar konusunda, gerçekleri ve gerekli 
tedbirleri tesbit için bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ve teklif ediyorum.”

Başkan, önergenin gündemde genel görüşmeler ve Meclis araştırmalarına 
ayrılan yerde sıraya konarak sonraki birleşimlerde müzakere konusu olacağını Genel 
Kurul’a açıkladı.237

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın; orman köylüsünün içinde bulunduğu 
ekonomik çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki köylerin kalkınmama 
sebebini tesbit etmek maksadiyle bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/22)

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın; orman köylüsünün içinde bulunduğu 
ekonomik çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki köylerin kalkınmama sebebini 
tesbit etmek maksadiyle bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 20 Mart 1970 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde okundu: 

“Orman içerisinde yaşıyan ortalama 7 milyon orman köylüsünün içinde 
bulunduğu ekonomik çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu köylerin 
kalkınmama sebebini öğrenmek maksadiyle Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırmasının açılmasını talebediyorum. Bu hususta tavasutlarınızı rica 
ederim. Saygılarımla. Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar 

1. Memleketimizin orman varlığı azdır. Bu miktar her yıl daha da çeşitli tahrip 
faktörleriyle azalmakta, toprak bozulmakta ve bu yüzden her yıl yağmurlarla 
denize taşınan toprak miktarı 1 milyar metrekübü bulmaktadır. Bu taşınan toprağı 
kazanabilmek için asgari 100 - 400 sene beklemek lâzımdır. Bu düzensizlik birçok 
faktörlere yol açmakta sel seylâp, arazi kayması ekonomimiz bakımından büyük 
zarar doğurmaktadır. 

237 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 760-761.
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2. Ormanların geç yetişen ağaçlarını devamlı tahriple ortadan kaldırmak; orman 
toprağının ziraata ayrılmasına sebebolmakta fakat birkaç sene sonra ziraate de 
yaramıyan bu topraklar akıp gitmektedir. Yeniden bir ağacı yetiştirmek ise, 60 -100 
sene beklemekle mümkündür. Bu da çok zordur. 

3. Tahrip edilen ve bu yüzden açılan ormanların yeniden yetiştirilmesi büyük 
maddi güce, tekniğe, paraya ve uzun bir zamana bağlıdır. Bunu yapmak ekonomik 
yönden zayıf milletler için güç olduğu kadar da iklim bakımından zordur. 

4. Orman varlığının yok olması orman içinde yaşıyan vatandaşların sosyal 
ekonomik ve kültürel gücüne de bir katkı yapmamaktadır. Azalan orman varlığına 
paralel olarak orman köylüsü de fakirleşmekte, yoksullaşmakta ve her türlü 
imkânlarını kaybetmektedir. 

5. Ormanların işletilmesi ve orman köylü lerine öteden beri verilen zati ihtiyaç 
kereste ve odun düzensizliği açılan iş sahalarında orman içi köylülerinin yeteri 
kadar faydalanamadığı, Orman Kanununun köylülere yardım faslına ait kısmının 
işletilmemesi orman köylüsünü daha zor duruma düşürmüştür. 

6. Küçük el sanatlarını geliştirmek, orman köy kooperatiflerini ve orman 
sanayiinin kurulmasını sağlamak ve böylece orman köylüsünün normal yaşama 
imkânına kavuşturulması mümkün olmamıştır. 

7. Orman içinde yaşıyan orman köylülerinin çoğu normal meskenden mahrumdur. 
Yıllık gelirleri ortalama olarak 200 ilâ 500 lirayı geçmemektedir. Okullarda okuyan 
orman köylü çocukları gıdasızlık yüzünden çeşitli hastalıklara duçar olmaktadır. İş 
bulmak için birçok köyler yan yarıya nüfusunu kaybetmekte ve iç göç başlamaktadır. 
Dağ köylerinde normal yaşama imkânları da yoktur. Yol, su, okul dışında hiçbir 
şey köye girmemiştir. Girenler çok iptidaidir. En zengin tabiat kaynağı olan orman 
mıntakasında en fakir, insanların yaşamaları bir tezat teşkil etmektedir. Bunların 
kendileri ve nesilleri bu çile içinde hayatlarını geçirmektedirler. Devamlı iş bir 
yana muvakkat işten bile faydalanan kişilerin sayıları azdır. Birçok köylerin arzileri 
yoktur. Köylünün yatacak evi, yatağı, yiyecek gıdası yoktur. Proteinli gıdaları 
tesadüfen alırlar. Kendilerinin hiçbir sigortaları yoktur. Bankalardan kredi imkânları 
da verilmiş değildir. Bu bakımdan orman köylülerinin 20 nci asırda insanlık için 
asla kabul edilmiyen bir hayat içinde yaşamaları acıdır. Bu hususta açılacak bir 
Meclis araştırması orman içi köylülerinin yeni bir imkâna kavuşturulmasında vesile 
olacaktır.”

Başkan, önergenin gündemde yerine ve sırasına konulacağını, sırası geldiğinde 
görüşmeye tabi tutulacağını açıkladı.238

238 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 58 (20 Mart 1970), 
s. 618-619.
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İçel Milletvekili Celâl Kargılının; yabancı memleketlere çalışmaya giden ve 
yabancı memleketlerde bulunan, hekim, teknisyen ve bilim adamlarının yurda 
dönmeleri için alınması gerekli tedbirleri temin etmek maksadiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/23)

İçel milletvekili Celâl Kargılı’nın yabancı ülkelere çalışmaya giden nitelikli 
elemanlar hakkında sunduğu Meclis araştırması önergesi, Millet Meclisi’nin 27 
Mart 1970 tarihinde toplanan 61 nci birleşiminde okundu: 

“Mevcut 11 bin doktorumuzdan 4 bine yakını yabancı ülkelerde bulunmaktadır. 
Yapılan hesaplara göre Türkiye’ye bir Türk doktoru 900 bin liraya malolmaktadır. 
Memleketimizde birçok vilâyetlerde 10 bin kişiye bir doktor düşerken, bugün birçok 
hastanelerde dahi vatandaşlar doktorsuzluktan ölürken ve vatandaş sıhhatsizlikten 
ve doktorsuzluktan memleketimizde inim inim inlerken 4 bine yakın doktorumuzun 
yabancı yerlerde yabancılara hizmet etmesi tarifsiz derecede millî bir acıdır. 
Bu doktorlarımızın çok büyük bir kısmı Amerika’da ve Almanya’da yerleşmiş 
bulunmaktadır. Bu doktorlardan başka bugün memleketimizden birçok bilim adamı 
ve teknisyen de göç ederek yabancı ülkelere yerleşmiş bulunmaktadırlar. Türkiye’den 
yapılan bu yetişmiş beyin ihracının Türkiye’nin sosyal yapısına verdiği zarar telâfisi 
mümkün olamıyacak derecede büyüktür. 

Bu nedenle, Türkiye’den yapılan vasıflı insan gücü ve yetişmiş beyin gücünün 
durdurulmasını sağlıyacak ve yabancı ülkelerde bulunan hekim, teknisyen ve bilim 
adamlarının yurda dönme tedbirlerinin alınmasına yarıyacak bir Meclis araştırmasının 
yapılması artık millî bir zaruret haline gelmiştir. Bu sebeple Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Türkiye’den yapılan vasıflı insan gücü ve yetişmiş beyin gücü 
hakkında Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla öneririm.”

Önergenin gündemdeki yerini alacağı Başkanlık tarafından bildirildi.239

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de kurulmuş bulunan yabancı 
uyruklu okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günümüz koşulları içerisinde 
yeniden incelenmesi ve düzenlenmesi maksadıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/25)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından 22 Nisan 1970 tarihinde sunulan, Türkiye’de 
kurulmuş bulunan yabancı uyruklu okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günün 
koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve düzenlenmesi amacıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 27 Nisan 1970 tarihinde toplanan 74 ncü birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu: 

“Memleketimizde çok uzun yıllar öncesinden itibaren kurulmuş birçok yabancı 
uyruklu okullar bulunmaktadır. Kurulmuş olan bu okullarda yıllardır Türk çocukları 
eğitim görmekte ve yetişmektedirler. Türkiye’de kurulmuş bu yabancı uyruklu okulların 
kuruluş amaç ve nedenlerinin günümüz koşullan içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesinde büyük yararlar bulunduğu kanaatindeyim. Ülkemizde kurulmuş 

239 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 61 (27 Mart 1970), s. 13-14.
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bu yabancı uyruklu okulların, bugüne kadarki geri kalmışlığımız üzerinde etkileri 
olmuş mudur? Bu okullar Türkiye’de daha çocuk yaştan beri halkımız üzerinde 
bir yabancılaşma ve yabancı hayranlığı yaratma rolü oynıyarak, millî bünyemizde 
sarsıntılar yapmışlar ve millî haslet, kültür ve dilimizin gelişme, zenginleşme ve 
yayılmasına engel olmuş mudur? Eğitim düzenimizde gerçek bir reforma bugüne 
kadar gidilmemiş olmasında bu yabancı okulların da etkileri bulunmakta mıdır? 

Bütün bunların yanısıra Türkiye’deki mevcut bu yabancı uyruklu okullar, 
Türkiye’nin gerçek kalkınma modeli olan Kemalist devrimcilik hareketini baltalayıp, 
acaba memleketimizin kalkınma modeli ile bağdaşmıyacak olan doktrinlerin ve 
akımların ülkemizde faaliyet göstermesi amaciyle mi kurulmuşlardır.

İşte yukardan beri saydığımız bu nedenlerin tam mânasiyle açıklığa kavuşması ve 
bugünkü eğitim düzenimiz ve toplum yapımızda mevcut bu yabancı uyruklu okulların 
bugüne kadarki etkilerinin ne yönlü bir gelişme içerisinde bulunduğunun anlaşılması 
ile bu okulların bundan böyle hangi statü içerisinde bulunması lâzımgeldiğinin 
ortaya çıkması, ancak, yapılacak bir Meclis araştırması ile mümkün olabilecektir. 
Bu nedenle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince, Türkiye’deki mevcut yabancı 
uyruklu okullar hakkında bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ve teklif 
ederim.”

Başkan, Celal Kargılı tarafından verilmiş araştırma isteğini havi 
önergeningündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel 
Kurulun bilgilerine arz etti.240

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal’ın, Türkiye’de gaye dışı kullanılan ziraat 
arazisi ile ilgili meseleleri ara§tırmak, bunun memleket ekonomisine ve tarımına 
verdiği kayıpları tesbit etmek, Arazi kullanma planlanmasını gerçekleştirmek 
için ilgili tedbirleri ve çözüm yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/24)

Ekrem Kangal (Sivas) tarafından sunulan önerge, Millet Meclisi’nin 27 Nisan 
1970 tarihinde toplanan 74 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Yurdumuzda gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile ilgili meseleleri araştırmak, 
bunun memleket ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tesbit etmek, Arazi 
Kullanma Plânlamasını gerçekleştirmek ve bütün bunlarla ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere aşağı da belirtilen gerekçelerle Anayasanın 88nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasını saygılarımla arz ederim. Ekrem Kangal 
Sivas Milletvekili

Yurt ölçüsünde tarımsal üretimin artırılması, birinci derecede, arazi varlığımızın 
sınıflarına göre belirgin kapasitelerinin âzamisini verebilecek şekilde dengeli ve 
israf edilmeden kullanılmasına bağlıdır. Bir yandan âzami verimi almak için teknik 
tedbirler alınırken, öbür yandan da mevcut ziraat arazilerimizin başka maksatlar için 
kullanılmasını engelleyici, hiç değilse sınırlayıcı tedbirleri almak, Devletin önemli 
görevlerindendir. Şehirleşmede, endüstrileşmede ve sosyal yaşantıda meydana 

240 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 1970), s. 501.
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gelen gelişmelere göre, tarım alanları ve başka maksatlar için bir oran dahiliııde 
kullanılmaktadır. Gelişen memleketlerde elbetteki bu sonuç normaldir. Ancak, 
memleketimizde bütün bu hizmetlere ayrılan arazilerin isabetli seçilmediği ve 
isabetli seçme yolunda bir gayretin de olmadığı bir gerçektir. Aynı hizmetler; zirai 
potansiyeli düşük veya ziraate tamamen elverişsiz sahalar üzerinde de yapılabilir. 

Bu itibarla, Arazi Kullanma Plânlaması fikrinin ve tatbikatının bütün özel ve 
Devlet sektörü kurullarınca benimsenmesi gerekmektedir. Bir toplumun bugün 
ve yarınki refahı, geniş ölçüde topraklarının doğal verim gücüne ve bu gücün 
sömürülmeden kullanılmasına bağlıdır. Toprağı tükenmez bir hazine sanarak, onu 
gaye dışı kullanmak, bir gün mutlak hüsrana uğramak demektir. Tarih toprağını 
tanımamış, korumamış ve onu niteliklerine göre kullanmamış olan milletlerin 
yok olma örnekleri ile doludur. Toprak; insanlar, bitkiler ve hayvanlar âlemi için 
vazgeçilmez bir hayat kaynağıdır. Bu kaynağı korumak yalnız onunla uğraşanların 
değil, üzerinde yaşıyan tüm ulusun görevidir. Bugün sahibolduğumuz topraklarda 
gelecek nesillerimizde hayat hakkı yaşama hakla vardır. Aksine bir davranış 
gelecek nesillere bu haklan tanımamak demektir. Millet olarak varlığımızın devamı, 
topraklarımızı gelecek nesillerimize iyi bir nitelik içerisinde devretmemize bağlıdır. 

Halen şehirlerimizde yaşıyan nüfusun hektara yoğunluğu 1150 ilâ 200 kişi 
olduğu düşünülürse, 60 000 - 07 000 hektar saha kapatılmış durumdadır. 1998 
yılında şehirlerin 160 000 - 200 000 hektarlık; 2 000 yılında ise 367 000 hektarlık 
bir alanı kapatacağı hesaplanmaktadır. Bu sahalara, yollar hava alanları, diğer sanayi 
alanları da katıldığında, 2 000 yılında yurdumuzda 750 000 - 800 000 hektar ziraat 
arazisi gaye dışı kullanılmış olacaktır. I ilâ IV sınıf arası araziler üzerinde kurulma 
eğilimini gösteren bu tesisler, sabit fiyatlarla yaklaşık olarak 1985 yılında 2,5 milyar, 
2000 yılında 4 milyar Tl tutarında yıllık bir millî gelir kaybına sebebiyet verecektir. 
İstanbul - İzmit yol güzergâhı ve İzmir civarı bunun en belirgin örnekleridir. 

Bizde henüz arazi plânlaması konusu hatıra dahi gelmezken, Amerika ve 
Rusya’da 40 - 50 sene önce başlanmıştır. Hemen bütün Avrupa ülkelerinde de durum 
aynıdır, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Yugoslavya ve Güney Amerika ülkeleri, 
arazilerini plânlı olarak kullanan ve bunda başarı gösteren memleketlerdir. Meselâ; 
Almanya’da ziraat arazilerinin gaye dışı kullanılması ve alım - isatım işlemleri Tarım 
Bakanlığının müsaadesine tabidir. Yine İngiltere’de II nci Dünya Harbinin gıda 
sıkıntısı dikkate alınarak 1946 yılında çıkarılan özel bir kanunla I nci sınıf arazilerin 
mutlak olarak ziraate bırakılması şartı konmuştur. 

Genişliyen iskân faaliyetlerimiz, hızla gelişen sanayi tesislerimiz, artan ulaşım 
hizmetlerimiz, sportif alanlarımız hep bir plansızlık ve keyfilik içinde ziraat 
arazilerimizin, hem de bunların I ve II nci sınıfı aleyhine bir yayılma göstermektedir. 
Bu gidişin tabiî bir sonucu olarak özellikle şehirler civarındaki sebzecilik ve 
meyvacılık yerlerini ya bir apartmana, ya bir fabrikaya, bir spor alanına, hipodroma, 
turistik ve benzeri bir tesise bırakmış veya en iyi ziraat arazilerimiz üzerine ya bir hava 
alanı, ya karayolu veya demiryolu oturmuş, hattâ çok yerde kiremit, tuğla, kumoeağı 
şeklinde işletilmek suretiyle taşınıp götürülmüştür. Türkiye olarak arazi varlığımız, 
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bu nevi kayıpları daha fazla göze almamıza ve bugünkü duruma seyirci kalmamıza 
imkân verecek bir zenginlikte değildir. O halde, memleketimizde de yapılacak iş, 
en kısa bir zamanda Arazi kullanma plânlamasını gerçekleştirmektir. Hattâ bunun 
teknik çalışmaları yanında; tarım dışında kullanılacak arazileri kullanılma gayelerine 
göre sınıflıyan ve uygulamada bu sınıflamaya uymayı sağlıyan bir kanun tasarısı 
hazırlanıp biran önce parlâmentodan geçirilmelidir. Aksi halde yakın bir gelecekte 
büyük bir zirai potansiyeli olan arazilerimiz gaye dışı kullanılarak elden çıkacaktır. 
Neticede bu önemli memleket sorununa çözüm yolu bulmak için zaman çoktan 
geçmiş olacaktır.”

Başkan, Ekrem Kangal’ın araştırma önergesiningündemdeki yerini alacağını ve 
sırası geldiğinde görüşüleceğini belirtti.241

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener’in, çay üretimi, hasadı, alım yerleri, 
fabrikasyonu, depolanması ve satışı ile personel istihdam politikası hususlarında 
bilgi edinmek ve alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26)

Ahmet Şener (Trabzon) tarafından 27 Nisan 1970 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan önerge, Millet Meclisi’nin 4 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 76 
ncı birleşiminde ele alındı: 

“Memleketimizde çay konusu, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun illerinde 
resmî taahhüde bağlanan 265 bin dekar, aslında 300 - 350 bin dekar olarak ziraat 
edildiği malûmlarıdır. Bu konu, son zamanlarda, basında, parlâmentolarda ve 
efkârı umumiyede aktüel bir konu teşkil etmektedir. Üretimi, hasadı, alım yerleri, 
fabrikasyonu, depolanması, ambalaj ve satışı ve istihlâki buna paralel olarak, personel 
istihdam politikası ile ve çayın kalitesi üzerinde çeşitli sorunların ortaya çıkartılması 
ve Meclis bu konulara ihtiyaca salih bir şekilde muttali olması, ayrıca, ekonomik ve 
sosyal yönleriyle Hükümetle müstahsil arasında meydana gelen huzursuzlukların, 
Parlamentomuzca bilgi edinilmek üzere ve hâdiselerin seyrini tesbitte büyük 
faydalar olduğuna kaaniim. Bu konuların ortaya çıkartılması için Anayasanın 88 nci 
maddesine göre bir Meclis Araştırması açılmasının temini için, gereken muamelenin 
yapılmasına saygı ile arz ve teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündemdeki sırasına alınacağını ve sırasıyla görüşüleceğini 
bildirdi.242

241 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 1970), 
s. 498-501.
242 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 76 (4 Mayıs 1970), s. 565.
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Bursa milletvekilleri Sadrettin Çanga ile Nail Atlı’nın; Marmara Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum ve davranışları sonucu 
meydana geldiği iddia edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri almak üzere 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/27)

Bursa milletvekilleri Nail Atlı ile Sadrettin Çanga tarafından 29 Mayıs 1970 
tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan araştırma önergesi, Millet Meclisi’nin 
1 Haziran 1970 tarihinde toplanan 93 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Merkezi Bursa’da olan ve Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
adını taşıyan bir kuruluş vardır. Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Erdek Zeytin 
Kooperatifleri bu Birliğin üyeleridir. Onbeşinei yılını dolduran Birliğe kayıtlı 
üye sayısı yaklaşık olarak 25 binidir. Marmara Bölgesi Zeytin üreticilerinin yetiş 
tirdikleri ürünleri değerlendirme, pazarlama ve ihracetmek suretiyle hem üreticiye 
ve memleket ekonomisine hizmet gayesiyle kurulan Birliğin, bu onbeş yıllık iş 
döneminde, gerçek anlamda bu hizmetleri yerine getirerek üreticiye ve memleket 
ekonomisine yararlı katkıda bulunduğunu söylemek maalesef, mümkün değildir. 
Gerek geçmişteki ve gerekse bugünkü yöneticileri, tutum ve davranışları ile birliği 
asıl gayesinden saptırmışlar ve Birliği ortaklarına artık yarar değil, zarar getiren bir 
kuruluş durumuna sokmuş bulunmaktadırlar. 

Gerçekten de, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kurulduğu 
günden bu yana, ehliyetsiz yöneticilerinin yönetiminde 1970 yılında iflâsla karşı 
karşıya gelmiştir. Birlik, ortaklarına ekonomik hizmetler göreceğine ve bu yolda 
rehber olacağına, aksine, açıklıkla bir siyasi kuruluş gibi çalışmış ve ortaklan 
arasında, onların siyasi eğilimlerine gö re yapmıştır. Yöneticilerin siyasi paralelinde 
olmıyan ortaklara kötü muameleler yapılmış, ürünleri düşük fiyatlarla alınmış ve 
ödemelerde usandırıcı güçlüklere uğratılmışlardır. Hele seçimler sırasında Birlik 
yöneticilerinin yaptıkları baskılar utanç verici insafsızlıklarla doludur. 

Birliğin bugünkü yöneticileri, aşağı - yukarı, aynı yöneticilerdir. Bunlar bu birliği, 
bugün de, hâlâ bir siyasi ve bir maddi çıkar yuvası gibi kullanmakta ve istismar 
etmektedirler. Bu keyfî tutum, siyasi çıkar düşüncesi ve kayırmalar yüzünden milletin 
ve Devlettin milyonlarca lirası heba olup gitmektedir. Zeytin Birliği nezdinde, 
Ticaret Bakanlığı murakıbının 14. 4. 1970 tarihinde vermiş olduğu raporda, Birlik 
yönetiminin ne biçimde olduğu, Devlet ve millet parasının şahsi çıkarlar uğrana 
ve keyfî bir şekilde nasıl kullanıldığı ve dolayısiyle Birliğin halen yirmi milyon 
liranın üstünde bir borçla sorumlu bulunduğu çok açık ve kesin bir şekilde tesbit 
edilmiştir. Ticaret Bakanlığının ve dolayısı ile Hükümetin, yönetim ve hesap durumu 
böylesine kritik olan birlik üzerinde ciddî bir soruşturma sonucuna varmasını, politik 
nedenlerle, imkân dâhilinde görmemekteyiz, Oysa durum vahimdir. Zeytin Üreticisi 
Birlik ortakları, birlik yönetimindeki bu keyfilik ve istismarcılık sona ermedikçe 
ve hükümet, Birliğin yönetimine ve hesaplarına müdahale etmedikçe bundan hem 
üreticiler ve hem de Devlet zarar görecektir. Devlet, belki bu zararın altından 
kalkabilecektir, ama bu ehliyetsiz ve istismarcı yönetimin doğurduğu zararın 
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altından üretici ortaklar kalkamıyacak ve perişan olacaklardır. Bu nedenlerle konuyu 
incelemek ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

Başkan, önergeningündemdeki mahsus yerini alacağını ve sırası geldiği zaman 
müzakerelere sunulacağını belirtti.243

Manisa Milletvekili Muammer Erten ile Burdur Milletvekili Nadir 
Yavuzkan’ın; tarım ürünlerinin maliyet ve satış fiyatları ile ilgili, alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/28)

Muammer Erten (Manisa) ve Nadir Yavuzkan (Burdur) tarafından Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan tarım ürünlerinin maliyet ve satış fiyatlarıyla ilgili önerge, 
Millet Meclisi’nin 12 Haziran 1970 tarihinde toplanan 102 nci birleşiminde Genel 
Kurul’a sunuldu:

“1965 ten bu yana süratle yükselen hayat pahalılığı sonucu ve paramızın dış 
değerinin % 50 nin üzerinde bir düşüş göstermesi nedeniyle bilhassa ihraca yönelen 
tarım ürünleri tütün, kuru üzüm, pamuk, kuru incir, zeytinyağı, fındık gibi mahsullerle 
başta buğday, şeker pancarı olmak üzere iç piyasada tüketilen tarım ürünlerinin 
maliyet fiyatları, satış fiyatlarının üstüne yükselmiş bulunmaktadır. Bunun sonucu 
olarak; 

1. Tarımla uğraşanlar, emekleri ve yetiştirdikleri ürünler değerlenmediği için 
günden güne fakirleşmekte ve toprakta çalışanların zaten aleyhinde olan millî gelir 
dağılımındaki denge daha da bozulmaktadır. 

2. Tarımda çalışanlar, dövizin resmî kur ve karaborsa fiyatı arasındaki farkı bir 
nevi prim gibi ithalâtçıya ödemektedirler. 

3. Bu nedenlerle köylünün satınalma gücü yokedildiği için memleket içi ekonomik 
sirkülâsyonda da bir daralma olmakta, bundan sanayimiz de zarar görmektedir. 

4. İhraç ürünlerinin maliyet fiyatları satış fiyatlarını aştığı için ihracat güçlükleri 
doğduğu gibi, ürünlerimizin vasıfları da bozulmaktadır. % 70’i tarımla uğraşan, 
% 80 ihracatı tarıma dayanan bir ülkede ekonominin bu noktaya getirilmiş olması, 
ileride memleketin telâfisi güç zararlarını mucibolacaktır. 

Bu nedenlerle tarım ürünlerinin maliyet ve satış fiyatları ile ilgili ve alınması 
lüzumlu tedbirler üzerinde Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasını arz ve rica ederiz”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırasında müzakereye tabi tutulacağını 
bildirdi.244

243 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 93 (1 Haziran 1970), s. 3-4.
244 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 102 (12 Haziran 1970), 
s. 316-316.
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Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet 
köyü halkının karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunması ve yerleşme 
mıntıkasının tesbit edilmesi maksadıyla Anayasanın 88. maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/29)

Gıyasettin Karaca (Erzurum) tarafından 28 Mayıs 1970 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının karşı karşıya bulunduğu 
heyelandan korunması ve yerleşme mıntakasınıntesbit edilmesi maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 13 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 126 ncı birleşimde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü, 18 - 19 Temmuz 1906 yılımda vukua gelen 
depremde, büyük ve ağır hasarlara mâruz kaldığı gibi, bu defa da, köy halkı, 
korkunç ve dehşet verici bir heyelanla karşı karşıyadırlar. Bu korkunç manzarayı 
bizzat mahalline giderek gördüm ve tesbit ettim, Heyelan büyük bir süratle birer ve 
ikişer metre yükseklik ve çatlaklıklar meydana getirerek yer, yer araziler çatlamış 
ve parçalanmış, köy evleri ve okul bahçesine kadar gelip dayanmıştır. Manzara 
son derece korkunç ve tüyler ürperticidir. Zaman, zaman vâki müracaatlarım 
üzerine mahalline gelen jeologlar velhametini görerek rapor verdikleri halde; 
henüz köyün ve köy halkının ekonomik ve sosyal haklarını güvenlik altına alacak, 
yaşama şartlarını mümkün kılacak yerleşme yeri tesbit edilerek yeni konutları ve 
iskânları yapılmamıştır. Dolayısı ile bu korkunç âfetten vatandaşlarımız henüz 
kurtarılamamıştır. 

Bu halin daha fazla devamına ve sürüncemede kalmasına ve bölgenin bir evlâdı 
ve bir milletvekili olarak vicdanım razı olmadığından ve şu şartlar altımda bu köy 
halkının muhtemel ve muhakkak görünen büyük felâketten kurtarılmaları için âcil ve 
süratli tedbir almak ve derhal yerleşme yerlerinin tesbitiyle icra safhasına geçilerek 
iskânlarının sağlanması için, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince, mahallinde bir 
Meclis Araştırması yapılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve teklif ederim.”

Başkan, önergenin sırası geldiğinde gündemdeki yerine alınmış olarak 
müzakerelere sunulacağını Genel Kurul’a duyurdu.245

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan’ın, Türkiye’de afyon ekiminin kısmen 
veya tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan sağlıyan ekicilerin 
uğrıyacağı zararı tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/30)

Mustafa Kaftan (Malatya) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına takdim edilen, 
Türkiye’de afyon ekiminin kısmen veya tamamen yasaklanmasında, geçimini bu 
yoldan sağlıyan ekicilerin uğrıyacağı zararı tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 

245 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 126 (13Temmuz1970), 
s. 353.
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88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 13 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 126 ncı birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

Konu: Türkiye’de afyon ekiminin kısmen veya tamamen yasaklanıp veya 
yasaklanmaması konusunda Anayasanın 88 nci maddesine göre Meclis araştırması 
isteğini havidir. Türkiye’de, özellikle Doğu Anadolu’nun dağ lık bölgelerinde çok 
küçük arazi sahiplerinden 70 000 ailenin geçim kaynağını afyon teş kil etmektedir. Bu 
gerçek sebebiyledir ki, ötedenberi memleketimizde afyon ekimi, afyon sahalarının 
tesbiti ve afyon suçları ile bunlara verilecek cezaların tanzim edilmesi gibi, konular, 
basının ve Parlâmentonun aktüalitesini muhafaza eden konuları olmuştur. 

Birkaç gün evvel Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Richartson’un, ülkemizde afyon ekiminin tamamen kaldırılması için Türk yetkilileri 
nezdinde teşebbüste bulunduğu, bu konuda yetkililerden olumlu cevap aldığı, 
esasen Türkiye ve İran’ı gezi sebebinin bu olduğu basından öğrenilmiştir. Adı geçen 
Amerikan Devlet adamının ifade ettiğine göre Türkiye, İran ve Pakistan’da istihsal 
edilen ham afyon; kanun dışı yollarla Amerika’ya kadar sızmakta afyondan üretilen 
eroin ile Amerikalı toksimonlar astronomik para ödiyerek bu zararlı maddeleri 
kullanmaktadırlar. A. B. D. yöneticisinin Türkiye’de de afyon ekimini önlemek 
hususundaki gayreti kendi milleti hesabına takdire şayandır. Fakat geçimini afyon 
ekimi ile sağlamaktan başka çaresi bulunmıyan 70 000 fakir ailenin akıbeti Türkiye 
için ciddî bir problem olacaktır. Yetkili uzmanların basında yer alan gözlem ve 
araştırmalarına göre afyon ve afyondan elde edilen maddeler kanun dışı amaçlardan 
başka tıbbi gayretler için de bol miktarda olmak üzere kullanılmaktadır. Beri 
taraftan A. B. D. ve bâzı diğer ülkelerde sentez yolu ile imal edilen uyuşturucu etkisi 
afyondan fazla olan LSD isimli madde Amerika tarafından kanun dışı yollarla dış 
ülkelere sevk edilmekte Türkiye’de de bu madde para karşılığı pazar bulmaktadır. 
Polis arşivlerinden anlaşıldığına göre kendi ülkesinde LSD imalini durdurmayan bir 
büyük devletin fakir ülkemizin büyük bir döviz kaynağını kurutmak hususundaki 
teşebbüsü dikkatle incelemeyi gerektirecek önemli bir konudur. 

Diğer taraftan Türkiye, eczanalerde aslında ilâç olarak satılan uyuşturucu 
hapların istilâsına uğramakta çoğu Amerikan menşeli bu haplar memleketimizde 
uygun bir pazar bulmakta, böylece tıbbi ilâç hüviyetine bürünmüş yabancı menşeli 
uyuşturucu maddelerin satışını önlemek dahi mümkün olamamaktadır. Emperyalist 
eylemin ilâç sanayiindeki görüntüsü, özellikle uyuşturucu ilâçları imal eden yabancı 
şirketlerin Türkiye’deki afyon ekiminin kökünü kazımak hususundaki gayretleri 
şüphe ve tereddütlerimizi mucibolmakta yabancıların kendi halkının sağlığını 
korumak gibi masum bir teşebbüsün arkasında büyük ticari ve hattâ politik amaçların 
yattığı intibaını uyandırmaktadır. Dünkü Cumhuriyet gazetesinden öğrendiğimize 
göre birçok ihracatçı firmalar afyon ekiminde Amerikan görüşüne uyulduğu takdirde 
ülkemizin büyük döviz kaybına uğrayacağını belirtmişler, afyon ekimine son 
verilmemesi için yetkili mercileri uyarmışlardır. 
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Konu bir taraftan Doğu Anadolu’nun geri kalmış fakir 70 000 ailesini 
ilgilendirirken, diğer taraftan, ekonomik olduğu kadar sosyo politik yönü ile etraflı 
şekilde tetkik edilerek değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu amaçla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasını saygı ile öneririm.”

Başkan, önergenin sırası geldiğinde görüşmelere sunulacağını ifade etti.246

Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un, haşhaş ekimi ile afyon istihsalinin 
sınırlandırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve sosyal gerçeklere uygun 
olup almadığına, bu sınırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir baskıda 
bulunup bulunmadığını tesbit etmek, üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/31)

Mustafa Ok (Manisa) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan,haşhaş 
ekimi ile afyon istihsalinin sınırlandırılması na süratle gidilmesinin ekonomik 
ve sosyal ger çeklere uygun olup olmadığı, bu sınırlamanın yapılmasında başka 
ülkelerin bir baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 
13 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 126 ncı birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“1960 yılında 42 ilimizde haşhaş ekilirken sonradan muhtelif yıllarda yapılan 
sınırlamalar ile ve son defa çıkarılan 22 Haziran 1970 tıarih 7/854 sayılı Hükümet 
Kararı ile 1969 - 1970 üretim döneminde haşhaş üretimi 9 ilimize 1970 - 1971 üretim 
döneminde de 4 ilimize inhisar ettirilmektedir. 1960 yılında 420 bin dekar (dönüm) 
ekim yapılırken 1968 yılında bu miktar 130 bin dekara düşürülmüş bulunmaktadır. 
Yukarıda adı geçen Hükümet Kararı ile bu ekim alanında da önümüzdeki iki yıl 
içinde % 50 den fazla bir sınırlamaya gidilecektir. Bu duruma göre, 1960 yılına 
nazaran afyondan geçimini sağlıyan özellikle fakir köylülerimizin % 84 ü bu geçim 
kaynağından yoksun bırakılmış olacaktır. 

Sayın Tarım Bakanının yaptığı açıklamaya göre, afyonun bir dönümünden 
167 lira kazanılırken, buğdayın bir dönümünden 122 lira kazanılmaktadır. O halde 
haşhaş ekicisi bu ekimden vazgeçtirilip buğday ekmeye zorlanırsa bu zorlama 
sonucu her dönümde 45 lira zarara uğramış ve mağdur edilmiş olacaktır. Genellikle 
kurak ve yorgun topraklar, başka malhsul ile aynı menfaatin sağlanması mümkün 
görülmemektedir. Kaldı ki, Sayın Bakan bu hesabı 13441, 13442, 13444, 13446, 
13450 sayılı Resmî Gazeteteki rakamları kullanarak yapmış olsaydı, farkın 
küçümsemek istediği miktarın çok üstünde olduğunu görecekti. 

Ayrıca bu sınırlamaya ekonomik gerçeklerden çok Amerika’nın siyasi baskısı 
sonucu gidildiği kuşkusu kamuoyunu ciddî ölçüde meşgul etmektedir. Nitekim 
Amerika B. D. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mr. Richardson’un 1970 Nisan ayı içinde 
Türkiye’yi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, afyon ekiminin sınırlanmasında Türk 
Hükümet adamları ile yaptığı konuşmada onlardan büyük ölçüde anlayış gördüğünü 

246 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 126 (13 Temmuz 1970), 
s. 352-353.
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açıklamıştı. Bu açıklamadan 2 ay sonra, 22 Haziran 1970 tarihinde çıkarılan 7/854 
sayılı Hükümet Kararı ile daha 5 ilimizde afyon ekiminin yasaklanması bu kuşkuyu 
haklı gösterir niteliktedir. 

Dördüncü Koalisyonun Başbakanı Cumhuriyet Senatosu üyesi Sayın Suad 
Hayri Ürgüplü gündem dışı yaptığı bir konuşmada Amerika Birleşik Devletlerinim 
kendi Hükümeti zamanında da haşhaş ekim alanının daraltılması konusunda baskıda 
bulunduğunu açıklamıştır. Hattâ bu konuda Amerika’nın isteklerine uymıyan ülkelere 
yardımın kesileceği tehdidi son günlerde basınımızda yer almış bulunmaktadır. İran’a 
da afyon üretimi için müsaade verildiği bir zamanda ve dünya afyon ürünlerinin % 
75 ini istihsal eden Hinldistan’da bir sınırlamaya gidilmezken, Türkiye’de hızlı bir 
sınırlama uygulamasının izahını yapmak oldukça güçtür. 

Bu nedenlerle, 

1. Haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin sınırlandırılmasına bu derece süratle 
giMlilmesi ekonomik ve sosyal gereklere uygun mudur? Sınırlandırma kararının 
alınmasında Amerika B.D. nin siyasi baskısı etkin olmuş mudur? 

2. Haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin sınırlandırılması sonunda 1969 yılı 
sonucu itibariyle, 1960 yılına kıyasla, uğradığımız döviz kaybı ne olmuştur? 

3. Haşhaş ekimi ve afyon istihsali yasaklanan bölgelerde geçiminin tamamını 
veya önemli kısmını bu çalışma kolundan sağlıyan kaç çiftçi vatandaşımız zarar 
görmüştür? Ve bu çiftçilerimiz için ne gilbi tedbirler alınmıştır veya alınmaktadır? 
Örneğin, prim verilmesi düşünülmekte midir? 

4. Son defa İran’da afyon üretimine müsaade edilmişken dünya toplam afyon 
üretiminin % 75 ini istihsal eden Hindistan’da bir sınırlamaya gidilmezken ve dünya 
afyon ürünleri tüketim miktarı artış gösterirken, bizde hangi zorunlukla süratli bir 
sınırlamaya gidilmiş ve ihraç miktarı azalmıştır. 

5. İkili veya çok taraflı anlaşmalar sonucu halkımızın büyük ve fakir bir kesimini 
esaslı bir geçim kaynağından mahrum bırakırken, karşılık olarak ne gibi menfaat ve 
yardım sağlanmıştır ve bunlar nasıl kullanılmaktadır? 

6. Haşhaş ekimi ve afyon istihsali konusunda uluslararası taahhütlerimiz nedir? 
Uluslararası anlaşma eşit bir uygulama görmekte midir? 

7. Afyon ürünlerinin kaçak olarak satılmasının önlenmesi için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? Daha ne gibi tedbirler alınması düşünülmekte imlidir? Kaçakçılığın 
önlenmesi için sahanın sınırlanması sosyal ve ekonomik yönden uygun bir tedbir 
midir? 

8. Haşhaş ekiminin ve afyon istihsalimin sınırlandırılmasına karşılık Amerika B. 
Devletlerinden 3 milyon dolar yardım alındığı doğru mudur? Doğru ise bu paranın 
kullanma şekli nasıl olacaktır? 

9. Haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin sınırlandırılmasına devam edilecek 
midir? Bu konular hakkında Yüce Meclisin bilgi sahibi olması için Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.”
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Başkan önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
açıkladı.247

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin; fındık mahsulünün değeri pahasına 
pazarlanması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini temin için bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/32)

Memduh Ekşi (Ordu)tarafından Millet Meclisi Başkanlığına takdim edilen, 
fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlanması ve üreticinin emeği karşılığını 
alabilmesini temin için bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, Millet 
Meclisi’nin 20 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 131nci birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Özü: Fındık mahsulünün de ğeri pahasına pazarlanması ve üreticinin emeği 
karşılığını alabilmesini temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Meclis 
araştırması isteği. 

Fındık, Doğu - Karadeniz bölgesinde yaşıyan 4 milyona yakın yurttaşımızın 
tek gelir ve geçim kaynağıdır. Gerek bu bölgenin iktisadi durumunu yakından 
ilgilendirmesi, gerekse ihracatımızın 1/4 ünü kapsaması nedeniyle bu konu, üzerinde 
dikkatle durulması lâzımgelen bir mevzudur. Fındık, dünya piyasalarında diğer 
milletlerle rahatlıkla rekabet edebileceğimiz tek ürünümüzdür. Hükümetin, fındık 
ürününün bu önemine rağmen adı geçen mahsule şimdiye kadar gereken ilgi ve önemi 
göstermiş olduğunu iddia etmek mümkün değildir. O kadar ki, fındık fiyatlan her sene 
siyasi iktidarın arzu ettiği zamanda ve miktarda tesbit ve ilân edilmekte olduğu gibi, 
fındık üreticisi de bu ilgisizliğin sonucu olarak büyük ölçüde kendi kaderine terk 
edilmiş bulunmaktadır. Karadeniz halkının fakir ve borçlu olduğu dikkate alınırsa 
fındığın yetiştirilmesi, idraki ve pazarlanmasında bugünkü uygulamanın aksaklığını 
peşinen kabul etmek gerektiği kanaatindeyim. 

Yukarda izah ettiğim sebeplere göre:

1. Dünyadaki fındık üretim ve tüketim miktarı belli olduğuna göre, yıllık 
rekoltetesbiti yapılır yapılmaz fındığa Devletin müdahale fiyatı her türlü siyasi 
baskıdan uzak olarak bölgenin yetkili kurulları temsilcilerinin de iştirakiyle en kısa 
zamanda tesbit ve ilân edilmeli, 

2. Fındık üreticisine verilmesi gereken tarımsal kredi miktarı hemen artırılmak 
ve bu kredilerin en kısa zamanda, yeterince öncelikle üreticinin eline geçmesi 
sağlanmalı, 

3. Özürlü fındık ihracı hakkında Hükümetçe alınan yasaklama kararı bir an evvel 
kaldırılarak durum resmen ilân edilmeli, 

4. Fındık yetiştirme sahaları bir an evvel tahdidedilmeli, 

5. Fındık istihsal bölgelerinin kadastrosu vakit kaybedilmeksizin yapılmalı ve 
toprak kredi baremi bugünün gerçeğine uygun olarak yeniden düzenlenmeli, 

247 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 126 (13 Temmuz 1970), 
s. 351-352.
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6. Fiskobirlik fındığı, sadece ortaktan değil, her üreticiden satınalmalı yani 
fındığın maddesine Devletçe müdahale edilmelidir. 

Yukarda belirtilen konular ve bunun dışında kalan sebepler hakkında Yüce 
Meclisin bilgi sahibi olabilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.”

Başkan önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
açıkladı.248

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu’nun, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişilikleri ve Plânlama 
Dairesinin genel tutumu hakkında inceleme yapmak üzere bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/33)

Salâhattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir)tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 25 
Temmuz 1970 tarihinde sunulan, Devlet Plânlama Teşkilâtının bugünkü yönetici 
kadrosunun çalışmaları, kişilikleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu hakkında 
inceleme yapmak üzere bir Meclis araştırması açılmasına dair önerge, Millet 
Meclisi’nin 27 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 134ncü birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Özeti: Devlet Plânlama Teşkilâtının bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, 
kişilikleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu hakkında bir Meclis araştırması 
açılması isteğidir. Anayasanın 129 ncu maddesi, iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın plânla gerçekleşeceğini, bu amaçla da bir Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kurulmasını öngörmüştür. Bu sebeple Devlet Plânlama Teşkilâtı kurulmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, ilk kuruluş yıllarında, sosyal ve ekonomi alanında 
yetkili ve bilgili elemanlarla takviye edildiği ve bilimsel çalışmalar yaptığı, bu 
nedenle de yararlı olduğu bir vakıa idi. Ancak 1965 seçimlerinden sonra iktidara 
gelen Adalet Partisi döneminde, Devlet Plânlama Teşkilâtının amaçlarından 
saptırıldığı, teşkilâtın başındaki genç bilim adamları ile teknisyenlerin uzaklaştırıldığı 
ve böylece Plânlama Teşkilâtının etkisiz bir hale getirildiği inkâr edilemez bir 
gerçektir. Liberal - Kapitalist bir ekonomi felsefesine bağlı bulunan Adalet Partisi 
İktidarı için, devletçi ve toplumcu bir ekonomide daha yararlı olacak bir plân fikrinin 
ve Plânlama Teşkilâtının sıkıntılar yaratması olağandır. Bu nedenle Adalet Partisi, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tarafsız, bilimsel ve ciddî çalışmalar yapması imkânını 
ortadan kaldırmış, ancak Anayasal bir kuruluş olduğu için de çalışmasını tamamen 
önliyememişitir. 

Plânlı kalkınmayı ekonomik ve sosyal felsefesine aykırı bulan Adalet Partisi 
Hükümeti ve özellikle Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Plânlama Teşkilâtını 
amacından saptırmakla ve etkisiz bir duruma düşürmekle kalmamış, bu teşkilâtın 
basma kendi yakınlarını tâyin ederek, Devlet Plânlama Teşkilâtını özel, keyfî ve 
gizli çalışır bir örgüt durumuna gelmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtının Anayasa ve 

248 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 131 (20 Temmuz 1970), 
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kanun dışı bir tutum içine girmiş bulunması, bu kuruluşu amaçlarından tamamen 
uzaklaştırmış, hattâ zararlı, tehlikeli bir hale getirmiştir. Nitekim bugün gerek 
kamuoyunda, gerek basında Devlet Plânlama Teşkilâtının yöneticileri ve bu 
kuruluşun işleyişi, çalış ması hakkında yaygın ve ciddî dedikodular vardır. 

Söylendiğine ve iddia edildiğine göre: Devlet Plânlama Teşkilâtının başmda 
birinci derecede sorumlu ve yetkili mevkilere Şeriatçı, lâik dünya görüşünden uzak, 
sağcı insanlar getirilmişlerdir ve bu kimseler, Devlet Plânlama Teşkilâtını bilimsel 
çalışmadan uzaklaştırarak bir medrese havasına sokmuşlardır. Bu yöneticiler, 
Plânlama Teşkilâtını, kendilerine bağlı, sağcı görüşleri paylaşan yakınları ile 
doldurmuşlardır. Plânlama Teşkilâtına gerçekten bilim ve ihtisas yapmış, kıymetli 
ve de ğerli elemanlar alınmamakta, Devlet Plânlama Teşkilâtının kapıları sağcı ve 
şeriatçılar dışındaki kimselere kapatılmış bulunmaktadır. 

Böyle bir yönetici kadronun eline geçen Devlet Plânlama Teşkilâtı, memleket 
kalkınmasını gerçekleştirecek bilimsel çalışmalar yapamamakta, plân ilkeleri 
çiğnenmekte, böylece de plândan beklenen sonuçlar alınamamaktadır. İlk plân 
döneminde duyulan araştırma ihtiyacı için çıkarılan 340 sayılı Kanun gereğince 
ciddî ve önemli araştırmalar yapılması görevi plânlama teşkilatına tanınmıştır. 
Ancak Süleyman Demirel’in başbakan olmasından sonra ve planlama teşkilatının 
bugünkü yöneticileri tarafından bu kanun yanlış uygulanmış, ihdas edilen proje 
ihaleciliğisayesinda, hiç gerekli olmıyan ve bir değer taşımıyan araştırmalar için 
milyonlarca lira sarf edilmiştir. Bu usule yakın dost çevreleri ve özel sektör haksız 
yere hazineden zenginleştirilmişlerdir. Devlet dairelerinin en küçük bir ek masraf 
yapmadan başaracakları alanda bile bazı şirketlere ve şahıslara proje bedelleri 
ödenmiştir. 

Bu teşkilatı yakından tanıyanların açıkça ortaya koyduklarına göre vergi indirimi, 
gümrük indirimi, vergi iadesi gibi kavramlar tamamen bozulmuş, yozlaştırılmıştır, 
bu sebeple de Devlet hazinesi milyarlarca lira zarara uğratılmıştır. Bunun sonunda 
da iktidar partisine yakın iltimaslı kişilerle özel sektör ve sağcı - şeriatçı bir kısım 
kuruluş ve kişiler bundan haksız bir şekilde yararlanmışlardır. Teşkilâtın başında 
bulunan ve şeriatçılığı benimsiyenbâzı kimselerin bu resmî devlet dairesini toplu 
namazların kılındığı, dinî toplantıların yapıldığı bir kuruluş haline getirmeleri, 
Anayasa ve Kanunlarımızla bağdaşması imkânsız bir tutumdur. 

Aslında Anayasal ve bilimsel bir kuruluş olan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
A. P. İktidarı ve Süleyman Demirel’in Başbakanlığı döneminde tamamen amacından 
saptırıldığı, yararlı çalışmalar yapamadığı, hazineyi israfa soktuğu, özel sektörle bâzı 
sağcı kişileri zenginleştirdiği, kalkınmamıza hiçbir bilimsel katkıda bulunmadığı 
şeklindeki bu yaygın iddiaların doğruluk derecesini Millet Meclisi olarak araştırmak 
ve gerçekleri tesbit etmekte büyük yarar olduğu şüphesizdir. 

Gerçekten Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi bilimsel bir kuruluş, şeriatçı, sağcı 
ve fanatik insanların yönetiminde, eş dost kayıran ve özel sektör zenginleştiren 
bir duruma gelmişse, bunun ıslah çarelerini aramak, hazineyi bu malî yüklerden, 
Devlet kadrolarını bu zararlı ve çağ dışı elemanlardan kurtarmak Meclis olarak 
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bizim önde gelen görevimizdir. Bu amaçlarla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bugünkü yönetici kadrosu, teşkilâtın çalışması ve 
genel tutumu, çeşitli adlar altında ödenen paraların yekûnu ve yararlı olup olmadığı 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasını saygıyla dilerim.”

Başkan önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
açıkladı.249

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Gima TAŞ Müessesesinin 1966 mali 
yılı bilançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz ve müessese aleyhine 
mubayaalar yaptığı iddiasıyla bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/34)

Hilmi İşgüzar (Sinop) tarafından Millet Meclisi başkanlığına sunulan, Gima 
T.A.Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bilançosu ibra edilmediği ve müessesenin 
usulsız ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddiasiyle bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 31 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 
137nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Gima T.A.Ş. memleketimizde gelişen ekonomik hayatın yarattığı çeşitli 
zorlukları gidermek her gün artan hayat pahalılığı karşısında başıboş bırakılan 
fiyatların ağırlığı altında ezilen vatandaşlara yardım ve ciddî bir rekabeti temin 
gayesiyle kurulmuş olan ticari bir müessesedir; Gima T. A. Ş. bir taraftan halkımıza 
ucuz, temiz, kaliteli ve bol miktarda yiyecek temin etmek diğer taraftan müstahsilin 
malını değer fiyatla satın alacak ve böylece ekonomik vazifede denge unsuru 
olacaktır. Kuruluş gayesinde müstahsil ile müstehlik arasında en iyi ayarlama yapan 
müessese olarak halkımıza örnek çalışma göstermesi icabeden bir müeessesedir. 
Hiç şüphe yok ki, Gima T. A. Ş. halka, halkı ezmeden onların her türlü yiyecek 
ve giyecek hattâ Devlet Müesseselerinin her yönden ihtiyaçlarını giderecek emtiayı 
temin etmesi rasyonel bir düzen içinde çok iyi bir organizasyonla sağlanacağı da 
şüphe götürmez bir gerçektir. Ticari müeesseseler gibi kârını düşünmekle beraber 
halkın itimadını, güvenini sağlıyacak normal fiyatların içinde malların satılmasını da 
gözden uzak tutmıyacaktır. 

Büyük şehirlerde dar ve sabit gelirli memur, işçi, küçük esnaf ve halk kütleleri 
alış - verişte kontrolsüzlük fiyatlardaki keyfilik yüzünden bugün gerçekten çok 
müşkül şartlar içinde hayatlarını idame ettirmektedirler. İşte bu kütlelerin sığınağı, 
dayandığı ve fahiş fiyatla satış yapan müesseselere karşı onları normal fiyata 
zorlayıcı satış yapmak durumunda olan Gimanın maalesef bugün masraflara keyfi 
idareye sürüklendiğinde acı bir gerçektir, Malî gücünü yitiren müesseselerin kısa 
zaman içinde itibar ve itimadını da kaybedecekleri normal bir ekonomi kaidesidir. 
Millî Türk ekonomisine hizmet etmek için kurulmuş ve teşkilâtlanmış olan Gima’nın 
içinde bulunduğu malî çıkmazdan kurtarılması ve tekrar daha güçlü bir şekilde, 
halkın hizmetine girmesi en büyük temennimiz olduğu cihetle bu müessesenin 
malî yönlerindeki usulsüz ve kanunsuz eylemlerin tesbiti için mutlaka bir meclis 

249 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 134 (27 Temmuz 1970), 
s. 660-662.
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araştırmasına ihtiyaç vardır. Esasen Gima T.A.Ş. nin 1966 malî yılı bilançosunun 
ibra edilmemiş olması idare meclisi üyelerinin her birine ayrı ayrı çalışma odaları ve 
sekreterya bürolarının kurulması seçilmiş olan bir üyenin idare meclisi üyeliğinden 
istifa etmesi mubayaaların muayyen kimselerden yapılması, malların günden güne 
kalitesinin bozulması buna rağmen fiyatların yükselmesi ve suiistimal ididalarının 
yaygın hak söylenmesi Gima üzerine gölge düşürmüştür. 

Bu yönden: 

1. Gima T.A.Ş. ne alınan toplu malların bugüne kadar kimlerden satınalındığı ve 
firmaların tesbiti. 

2. Satınalınan malları veren firmalar dışında daha müsait tekliflerle daha iyi mal 
verilmesi hususunda yapılan tekliflerin incelenip tesbiti. 

3. Gima T.A.Ş nin idare meclisinin 31. 1. 1968 gün ve 29/2 sayılı kararı ile daha 
evvel Ziraat Bankası müfettişleri tarafından Gimanın işlerini tetkik ederek hazırlanan 
raporun yeniden gözden geçirilmesi ve icabında Gimanın lüzumlu evraklarına 
başvurmak suretiyle yeniden bir rapor hazırlanması için görevlendirilen Profesör 
Jale Siyah, Avukat Sefer Eronat, Dç. Dr. Kemal Dal ve Dç. Sedat Ünalan tarafından 
hazırlanan geniş raporda Gima’nın ticari işlerinin çok kötü yürütüldüğü ve bu işleri 
yürütenlerin cezai mesuliyeti taşıdıklarını bunların hakkında kovuşturma yapılmasına 
dair mütalâa beyan etmişler mesul olan şahısların isimlerini de tek tek saymışlardır. 
Ayrıca raporlarında Sinan Kuran adında birinde Gimanm halen 6 milyon lira gibi 
bir alacağın bulunduğunu da işaret etmişlerdir. Bu rapor gereği bugüne kadar da 
yerine getirilmemiş, idare meclisleri bu raporda belirtilen hususların üzerine sünger 
çekmek cihetine gitmişlerdir. Gima’nın yaptığı ticari işlerde ve Gima’nın işlemesinde 
görülen cümle usulsüzlüklerde ve yolsuzluklarda geçici müdürler kurul ve idare 
meclisleri başkan ve azalarını müteselsilen vekâlet akdinde vekilin müvekkile karşı 
olan sorumlulukları ve Gima memurlarının da yolsuzluğa iştirak edenlerinin hukukî 
yönden hizmet akdine malî ve cezai yönden muhatabolmaları gerekir. Bu hususla 
ilgili her türlü ididalarında malî ve muhasebe yönünden tesibiti için. 

4. Gima ihalelerini Sinan Kuran adında biriyle yaptığı işlerde ekseriya kendi 
adına almayıp Sinan Kuran’a bırakmış bir taraftan da bir nevi resmî müesseselerin 
inhisarı olan bir işi Sinan Kuran paylaşmıştır. 792 sayılı Koordinasyon kararının 
Gima’ya sağladığı menfaatleri dışarı çıkarmış, şahsın cebine yollamıştır. Üçüncü 
devrede Sinan Kuranla yapılan işlerin portresi 24 milyona yakındır. Sinan Kuranla 
yapılan ticari işlerde birinci derecede Sinan Kuran muhatap gösterilmiştir. Bu 
yüzden işin finansman hacmi dışardan malın alınış fiyatı ve teslim yerinde yapılan 
işlerden Gima tamamen habersiz kalmıştır. Kâr hesabı ve malın teslimi masraflarının 
miktarı yalnız Sinan Kuran’in beyanına dayanılarak tahakkuk ettirilmiştir. Sinan 
Kuran’in bonoları ödenmemiş borçları kabarmış olmasına rağmen Sinan Kuran’a 
Gima devamlı şekilde para ve iş verilmesinde tereddüt göstermemiş bu yüzden de 
müesseseyi zarara sokmuştur. 
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Raporda geniş ve detaylı şekilde gösterilen hususların aydınlığa kavuşması 
müesseseyi kurtarmak ve iflâstan önce gerekli tedbirlerin alınabilmesi için bir Meclis 
araştırmasının açılması memleket ve millî ekonomi yönünden zaruridir. Bu yönden 
Meclis araştırmasının açılmasını arz ve talebediyorum.”

Başkan önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
açıkladı.250

250 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), 
s. 839-841.
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Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu’nun, Türkiye’de milli bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartnameler olduğuna tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98. maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/58)

Ali Rıza Güllüoğlu (Adana) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
Türkiye’de millî bir motor ve aktarma sanayiinin kurulması için şartların neler 
olduğunu tesbit etmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde 
toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

Taşıt Sanayii sahasında küçük cesamette sayılan 13 ü bulan montaj firması 
mevcuttur. Bu durum ise, bu firmaların, yüksek maliyetlerle çalışmasına ve kaynak 
israfına sebebolmaktadır. Zira, mamullerin fiyatlarının yüksek oluşunun en büyük 
sebeblerinden birisi, firmaların küçük cesamette olması ve optimal seviyede 
üretime geçememelerindendir. Küçük tesislerle verimli üretim sağlanamaz. Nitekim 
devalüasyondan önce Avrupa pazarlarında 36 000 Tl na satılan aynı kamyon 
Türkiye’de montaj firmalarınca 100 000 Tl na satıcı ajanlara verilmekte ve ajanlarda 
135 000 Tl na satmakta idiler. Şimdi ise, aynı kamyon, en az 140 000 Tl na satıcı 
firmalara verilecek ve onlar da yine en azından 170 000 Tl na satacaklardır. Bir de 
buna, Finansman Kanunu icabı satınalış vergisini ilâve edecek olursak, alıcıya bir 
kamyon 200 000 Tl gibi bir meblâğa mal olacaktır. 

Memleketimizde, hakiki bir otomotiv sanayiinin gerçekleşebilmesi motor ve 
aktarma organları sanayiinin biran önce kurulmasına bağlıdır. Aksi takdirde otomotiv 
sanayii olarak adlandırdığımız, montaj firmaları, ithalâta dayalı, iğreti teşekküller 
olarak faaliyetlerime devam edecekler ve her sene açık veren dış ticaretimizin daha 
fazla açık vermesine sebebolacaklardır. Esas itibariyle ekseriyeti yabancı sermayeye 
dayanan montaj firmaları, birtakım vergileri her seferinde bahane ittihaz ederek, bir 
türlü motor ve aktarma organları fabrikası inşaatına başlamamaktadırlar. Yabancı 
sermayeye dayalı bir motor sanayiinin Türkiye’de kurulamıyacağı son olarak Perkins 
motor şirketi ile Türkiye’de bir motor fabrikası kurulması hususundaki anlaşmanın 
şirket tarafından feshi ile iyice anlaşılmıştır. Bütün bu teşebbüsler, A. P. iktidarının 
yabancı sermayeye dayanılarak memleketimizin hakiki olarak sanayileştirilebileceği 
felsefesini iflâs ettiğinin açık ve seçik delilleridir. 

Bu itibarla, memleketimizin hakiki olarak sanayileşebilmesi için, yurdumuzda 
millî bir motor ve aktarma sanayiinin kurulması elzem olmaktadır. Bu kurulacak 
millî motor sanayiinin temel sanayii ile memleketimizde mevcuttur. Zira, bir Devlet 
kuruluşu olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda traktör motor bloku, en 
hassas toleranslarla motor zaman dişlileri ve silindir bloku ile kapağı dökümleri imâl 
edilmekte olduğu gibi, bu mamuller bugün memleketimizdeki montaj firmalarınca 
kullanılmaktadır. Hal böyle olduğuna göre; bu miîılî sanayii müessesemizin 
geliştirilmesi ile millî hakiki bir motor ve aktarma samayiimim, memleketimiz 
de kurulması imkân dahiline girmiş olacaktır. Eğer, memleketimizde hakiki bir 
otomotiv sanayinin kurulmasını istiyorsak, artık, bu konuda, açık ve seçik olarak bir 
tutum içerisinde bulunmamız gerekmektedir. 
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Bu nedenlerle, yurdumuzda millî bir motor ve aktarma sanayii kurulmasının 
prensip ve şartlarının tesbiti hususunda, Anayasamızın 88/2 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederim.”

Başkan, milletvekillerinin tartışmaları ve karşılıklı müdahaleleri arasında bu 
önergenin de sırası geldiğinde görüşüleceğini bildirdi.251

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu’nun Devalüasyon kararından 
sonra tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar sebebiyle üretimin istenen 
ölçüde gelişip gelişmeyeceğinin tespiti için Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi (10/39)

Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan, Devalüasyon kararından sonra tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip gelişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 
9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Çalışan nüfusumuzun % 70 inden fazlasının geçimi için bel bağladığı tarım 
ürünlerinde son yıllarda maliyet yükselmesi görülmektedir. Buna mukabil, çiftçi bu 
ürünlerini maliyet artışının altında bir fiyatla elinden çıkarmak zorunla kalmıştır. 
Gerçekten, üst üste gelen çeşitli vergi zamları, doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak, tarım ürünlerinin girdilerini, üretim giderlerini yükseltmiştir. Bâzı malların 
fiyatlarına, Hükümetçe ve diğer sektörlerce yapılan zamlarda, tarım üretiminin 
maliyetini artırmıştır, özellikle, Hükümetin son defa aldığı devalüasyon kararının 
sonucunda da tarımda üretim giderlerinin ağırlattığı görülmektedir. 

Diğer taraftan tarım ürünlerinin fiyatları ya sabit tutulmuş veya çok az miktarda 
artmıştır. Bu yüzden çiftçimiz ve köylümüz yetiştirdiği ürünlerin maliyet artışlarını 
karşılayamadığı gibi geçimini sağlamakta da çok güç duruma girmiş bulunmaktadır. Hattâ 
bu durumda köylüler üretime devam edip, etmemekte tereddüde düşmüşlerdir. Bu sebeple:

1. Yetiştirdiğimiz başlıca tarım ürünlerinde devalüasyon ve vergiler ile diğer mal 
fiyatlarına yapılan zamların maliyetlere etkisinin, 

2. Tarım üreticisini yine başlıca ürünlerde maliyet ve satış fiyatları arasında 
kendisine nafakası için birim başına ne miktar gelir kaldığının, 

3. Maliyet giderlerinin artıcı ve üreticinin satış fiyatlarının tatminkâr olmayışı 
karşısında tarım üretiminin istenen ölçüde gelişip, gelişmeyeceğinin tespiti maksadı 
ile Anayasamızın 88 nci maddesi uyannca bir Meclis Araştırması yapılmasına arz ve 
teklif ederim.”

Başkan, önergenin de sırası geldiğinde görüşüleceğini bildirdi.252

251  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 212-219.
252  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 196. 
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Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Orta-Doğu Teknik Üniversitesinde 

son zamanlarda meydana gelen kanunsuz hareketlerin nedenlerini tespit etmek 

üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 

önergesi (10/35)

İhsan Ataöv (Antalya) tarafından Millet Meclisi başkanlığına sunulan, Orta - 

Doğu Teknik Üniversitesinde son zamanlarda meydana gelen kanunsuz hareketlerin 

nedenlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 

araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde 

toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Son günlerde basında yer alan ve uzun zamandan beri de çeşitli olaylarda 

müşahede edilen Orta - Doğu Teknik Üniversitesi olayları üzerine bu müessesede 

hocalık yapan değerli profesörlerin beyanlarına göre:

1. Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin solcu, anarşist ve komünistlerin ihtilâl 

provası yeri haline geldiği, 

2. Bu müessesede de her nevi kanun dışı davranışların yapıldığı ve yapanların 

himaye edildiği, 

3. Üniversite Rektör Vekili Erdal İnönü’nün babasının lideri olduğu partiden 

cesaret alarak Maocular ve nıüseccel komünistleri himayesine alarak kanunsuz 

hareketleri himaye ettiği, 

4. Solcu anarşist talebelerin Erdal İnönü’den başka bir rektör seçilirse olay 

çıkarma tehditlerinin bu nedenlerden doğduğu, 

5. Erdal İnönü’nün Üniversitede de himayesine aldığı solcu ve anarşist talebeler 

yüzünden bu Üniversitenin gerçek hedefinden ayrılıp memleket menfaatlerine ayları 

bir yola girdiği, 

6. Orta - Doğu Teknik üniversitesi D.P. devrinde komünizme karşı rol oynayacak 

ve Orta - Doğu’da önemli görevler yaparak bir müessese olma gayesi ile kurulduğu 

halde bugün solcuların prova meydanı haline geldiği, halk efkârına açıklanmıştır. 

Yüce Meclisin bu meseleyi bir tetkik ve araştırma yolu ile ele alıp gereğini 

yapması zaruret halini almıştır. Anayasanın 88 nci maddesine göre bir Meclis 

araştırması açılmasını saygı ile arz ve teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 

bildirdi.253

253  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 192.
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Bursa Milletvekili Kasım Önadım’ın, TRT Kurumunun yayınlarının 
düzenlenmesi, islah edilmesiyle diğer kısımları tespit etmek ve gereken tedbirleri 
almak maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/62)

Kasım Önadım (Bursa) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, TRT 
Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıslah edilmesiyle diğer oluşumları tesbit 
etmek ve gereken tedbirleri almak maksadiyle Anayasanın 88nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 
tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Anayasanın hükmü ve 359 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türlriye Radyo ve 
Televizyon Kurumu, çok geniş halk kütlelerine hitabeden bir yayın organımızdır. 
TRT Kurumu kurulduğundan bu yana, çeşitli zamanlarda eleştirilmiş ve hem iç 
bünyesi, hem de yayınları hakkında çok geniş tartışmalar yapılmıştır. Ancak son 
aylarda, TRT Kurumunun yayınları üzerindeki menfi sonuçlar, iç bünyesinde ortaya 
çıkan ağır bir buhranla birleşmiştir. TRT yayınları bugün sadece siyaset adamlarını 
değil, özellikle çok geniş halk kütlelerini tedirgin edecek bir ortama gelmiştir.

Bir yandan tarafsız haber vermek inancına karşı girişilen hareketler, öte 
yandan iç bünyesinde ve idarede oturan bâzı kişilerin şahsi siyasi eğilimlerinin 
etkisiyle Hükümete ve daha ötesinde Devlete karşı giriştikleri haksız davranışlar, 
TRT Kurumunun biran önce ıslah edilmesi gerçeğinin kaçınılmaz olduğunu ortaya 
koymuştur. Artık, herkes bilmektedir ki, radyolarda Köy saati adı altında aşırı sol 
propagandası yapılmakta, hazırlanan açık oturumlarda Devlete karşı, Hükümete karşı 
tek taraflı sonuçlar halka telkin edilmek istenilmektedir. Ankara Televizyonunda, 
Marksist bir devrimi getirmek istiyenler açıkça konuşmakta, Türkiye’mizin 40 bin 
köyünün, her şeyden mahrum, çok ilkel bir manzara gösterdiğini belirtecek film 
ve söz yayınları pervasızca yürütülmektedir. Bunlara son günlerde, TRT Kurumu 
içinde patlak veren bir buhran da eklenilmiştir. tç bünyedeki rahatsızlık Yönetim 
Kurulunda ikiye ayrılan fikirlerin çarpışmasının gelişmesiyle kamuoyunda yankılar 
uyandırmıştır. Gazete sütunlarına geçen bilgilere göre, TRT de bâzı menfaat grupları, 
aşırı akım temsilcileri birbirlerini ifna etmek gayreti peşindedirler. 

Bunların yanı sıra, teftiş görmeyen bir TRT den, Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulunun, çatışmalarından, bahsedilmektedir. TRT nin müzik yayınlarındaki 
şikâyetler ise, herkes tarafından bilinmektedir. TRT, kendi görevini bihakkın yapan 
bir müessese haline gelmelidir şeklindeki inancımız, bu kadar geniş tesirli bir yayın 
organının bu manzarası karşısında tamamen sarsılmıştır.

Bu müessese; gerek Radyo ve gerekse Televizyon vasıtası ile yaptığı yayınlara 
göre, Devlet Kurumu sorumluluğu ve ciddiyeti içinde bulunmamaktadır. Gayet açık 
belirlenmektedir ki; bir siyasi kuruluş gibi yayın tezgâhlayan yönetim siyasi iktidarı 
yıpratmak arzusunu uygularken, ismini taşıdığı Türk Devletini küçük düşürme 
çabası içine girmiştir. Bir taraftan denetimden kaçmak için, özerkliği dokunulmazlık 
gibi gösterip, neticeyi Anayasaya bağlayarak, Anayasa müessesesi olduğunu her 
zaman tekrarlayan TRT, evvelâ Türk Anayasasının tümünün, milletimizin itibar 
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ve menfaatlerinin korunması için tedvin edildiğini bilmezlikten gelemez. TRT’de 
olup bitenleri bütün çıplaklığı ile tesbit edebilmek, Türkiye’nin kaderine etkili bu 
yayın organının özerklik adı altında dilediği biçimde çalışmasını ve ard düşünce 
sahibi kimselerin elinde olamamasını sağlamak şarttır. TRT’deki bütün oluşmaları, 
yayınlarda aşırı solun at oynatmasını, bunların kimler tarafından nasıl yürütüldüğünü, 
son gazete yayınlarının geçerlik derecesini araştırmak gerekmektedir. 

TRT’nin bu yönlerini ve daha başka meselelerini iyice tesbit edebilmek için 
TRT Kurumu hakkında bir Meclis araştırmasının açılmasını, 14 kişilik bir komisyon 
kurulmasını saygı ile rica ederim. 

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.254

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin 
değerlendirilmesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak tedbirlerin neler 
olduğunu tespit etmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, balıkçılığın 
ve diğer su ürünlerinin değerlendirilmesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 
1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Üç tarafı denizlerle çevrili ve su kaynakları zengin bir ülke olmamıza rağmen, 
su ürünlerinden lâyıkıyla yararlanamadığımız bir gerçektir. Özellikle balıkçılığımız 
sorumsuz bir düzenle yürütülmekte olduğundan, son yıllarda pek çok türün nesli 
tükenmiş, tükenmesine ramak kalanların da fiyatları akıl almıyacaik ölçülerde 
yükselmiştir. Bu konuda, memleketimizden dahla kıt imkânları olduğu halde pekçok 
ülke, bizden katbekat ileri durumda olup, her geçen gün daha da ilerlemekte ve su 
ürünleri ihraciyle ülkelerine büyük çapta döviz temin etmektedirler. Bizde ise, ihracat 
bir tarafa, üstelik son yıllarda halkımız, balık fiyatlarının çok yüksek olmasından 
dolayı et gibi, bu yararlı gıdadan da istifade edemez hale gelmiştir. Balıkçılığımız 
ve diğer su ürünlerimizin değerlendirilmesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin tesbit edilebilmesi yönünden bu konuda Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.255

254  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 220-221.
255  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 210.
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İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, boraks madeninin milli çıkarımız 
paralelinde işletilmesi ve değerlendirilmesini sağlamak; için alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/48)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, boraks 
madeninin millî çıkarımız paralelinde isletilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbitt etmek maksa-dıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 
1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Madenlerimizin, özellikle boraks madenimizin, millî çıkarlarımız paralelinde 
işletilmesi ve değerlendirilmesini tesbit etmek bakımından alınacak tedbirlerin 
ortaya çıkarmak bakımından bir Meclis araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.256

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi 
ve korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/56)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, hayvansal 
ürünlerimizin değerlendirilmesi ve korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve korunması için bulunacak tedbir 
ve çareleri tesbit etmek acacıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.257

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde 
bulundukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak ve inkişafını sağlamak 
amacıyla alınması gerekli tedbirleri tespit etmek maksadı ile Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/47)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Kamu 
İktisadi Kuruluşlarının içinde bulundukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu:

256  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 208-209.
257  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 211.
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“119 müessese şeklinde görülen ve bugünkü değer rayiçle 160 milyar liralık 
millî varlığı, kapsıyan, kanrn iktisadi teşebbüslerimiz tam bir çıkmaz içerisindedir. 
Bünyesinde 300 binden fazla memur ve işçi barındıran bu kuruluşlarımız anakuruluş 
amaçlarından saptırılarak özel teşebbüse kaydırılmak istenmektedir. Bu nedenle 
ikinci Plân döneminin son üç yılında iki milyar sekizyüz milyon liralık bir aktarma 
özel sektöre kaydırılmış bulunmaktadır. Kamu İktisadi teşebbüslerimizin 1965 teki 
yatırım hızı % 25,7 iken bu rakam 1966 da % 26,3 olmuş. Fakat ondan sonraki 
yıllarda birden çok büyük ve hızlı düşüşler kaydetmiştir. Bu düşüş seviyesi 1967 de 
% 9,8 i 1968 de de % 9,6 yi bulmuştur. Tutarlı bir kamu iktisadi kuruluşları politikası 
izlenemediği için bu müesseselerin yıllık zararları yüz milyonları çok aşmaktadır. 

Örneğin son yıllarda, DDY rının bir yıllık açığının 1 milyar seksendokuz milyon 
lirayı, Türkiye Kömür İşletmeleri açığının 513 milyon lirayı, Şeker şirketlerinin 
açığının 522 milyon lirayı, Sümerbank’m açığının 146 milyon lirayı aştığı 
belirtilmektedir. Yine aynı şekilde bu kuruluşların elinde çoğu zaman 6 milyar liraya 
yakın birikmiş malın kaldığı ve bunların elden çıkarılmasında güçlükler çekildiği 
bilinen gerçeklerdendir. 

Kamu İktisadi kuruluşlarımızın içinde bulundukları çıkmazın nedenlerini tesbit 
edip bu kuruluşları zarardan kurtarmak, kârlı duruma geçirmek ve bu kuruluşları 
kuruluş hedefleri paralellerinde geliştirmek ve inkişâf ettirmek için alınacak 
tedbirleri ortaya çıkarmak bakımından Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.258

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, milli kabiliyet ve değerlerimizin en iyi 
bir şekilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korunması yönünden alınması 
gereken tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/57)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına takdim edilen, millî 
kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şekilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve 
korunması yönünden alınması gereken tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 
9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“İlim, fikir, edebiyat, sam’at ve spor dallarında millî değer ve kabiliyetlerimizin 
kendi branşlarında tekâmül edebilmeleri ve daha iyi koşullar içerisinde çalışma 
imkânlarına kavuşabilmeleri için teşvik edilmeleri, desteklenmeleri ve korunmaları 
şarttır. Bu konuda, bugüne kadar ciddî tedbirlerin alınmaması yüzünden Türkiye’de 
her sahada çok sayıda millî kabiliyet ve değerlerimiz açlıktan verem olmak, 
şerefleriyle kâbilî telif olmıyan yollara sapmak veya imkânsızlıklar dolayısiyle 
kendilerini eritip tüketmek durumlarıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Bu nedenlerle, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şekilde desteklenmesi, teşvik edilmesi 

258  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 208.
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ve korunması yönünden alınması gereken tedbirlerin tesbit edilmesi amacıyla, bu 
konuda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.259

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Parlömanterlerin çalışmalarını bir 
çalışma sistemi ve düzeni içerisinde gerçekleştirmek için gereken hususların 
tespit edilmesi maksadı ile bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/42)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, parlömanterlerin çalışmalarını bir çalışma 
sistemi ve düzeni içerisinde gerçekleştirmek için gereken hususların tesbit edilmesi 
maksadiyle bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

1. Yeni Anayasamızın öngördüğü düzenin gerçekleşmesi için bugünkü T.B.M.M. 
çalışmaları kâfi gelmemektedir. 

2. T. B. M. M, çalışma sistemi halkımızın çözüm bekliyen ekonomik, sosyal 
ve siyasal sorunlarının çözümlenebilmesi yönünden ihtiyaca cevap verecek nitelikte 
değildir. 

3. Millet Meclisi kendi çalışmalarını düzenliyecek olan bir yeni İçtüzüğe dahi 
halen sahip bulunmamaktadır. 

4. Çok sayıda Parlâmento üyesi bir yandan yasama görevlerini üzerlerinde 
tanırlarken, diğer yandan bu görevlerinin yani sıra kendilerine şahsi çıkar ve kazanç 
sağlayan işlerle meşgul olmakta, hattâ zaman, zaman bu nedenle parlamenterlik 
görevlerini şahsi çıkar ve kazançları yolunda vasıta olarak kullanmaktadırlar. 

5. Başbakanın dahi türlü kredi yolsuzluklarına adının karışmış olduğu iddiaları 
bütün kamuoyunun malûmudur. 

6. T.B.M.M. de çalışmak için ayrılan ve ancak saat 15,00 te başlıyan üç 
günlük çalışma günü, Meclis gündemindeki meseleleri halletmek için dahi kâfi 
gelmemektedir. 

7. Devlet memurları yılda bir ay tatil yaparlarken parlamenterlere ayrılan yılda 
dört, beş aylık tatil müddeti çok fazladır. 

8. Parlâmentoya yapılan masraflar, Parlâmentodan alınan çalışma semeresi ile 
bağdaşmamaktadır. 

9. Parlâmentonun bugünkü çalışma sistemi ve düzeni kamuoyunu tatmin edici 
mahiyette değildir. 

10. Parlamenterler, Parlâmentonun bugünkü çalışma düzeni ve sistemi yüzünden 
her türlü murakabe görevini tam ve zamanında yapma imkânından yoksundurlar. 

259  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 212.
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İşte yukardan beri ortaya koyduğumuz nedenlerle, T.B.M.M. nin çalışmalarını, 
Anayasanın öngördüğü Anayasal düzenin biran önce gerçekleşmesi paralelinde bir 
çalışma sistemi ve düzeni içerisine koymak için gereken hususların tesbit edilmesi 
yönünden ve T.B.M.M. çalışmalarında görülen tüm aksaklıkların giderilmesi 
bakımından temel prensiplerin ortaya çıkarılması yönünden T.B.M.M. hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygiyle arz 
ve teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.  

Ancak, önerge itirazlara yol açtı. Başkanlık tarafından önergenin işleme 
konulacağının belirtilmesinin usul hatası olduğu gerekçesiyle usul hakkında C.H.P. 
grubu adına söz isteyen Yusuf Ziya Yağcı (Ankara), Meclis araştırmasına konu 
olması imkânı olmıyan bir önerge hakkında, gündemde yerini alacaktır şeklinde 
verilen kararın yerinde olmadığını; A.P. grubu adına söz alan Mustafa Fevzi 
Güngör (İstanbul) parlömanterlerin haysiyet ve şerefine, Parlâmentonun haysiyet 
ve şerefine gölge düşürecek şekilde verilenönergenin işleme konulamayacağını; 
C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet Şener (Trabzon) önergenin tetkike muhtaç 
olduğunu; Adalet Partisi grubu adına söz alan İhsan Ataöv (Antalya) seviyesiz bir 
önerge olduğunu, Divanın evvelâ kendi vazifesini yapması, bu meseleyi bırakması, 
takriri Başkanlık Divanına götürmesi ve üyenin takririnde ısrar etmesi durumunda 
üye hakkında Parlâmentoya hakaret ettiği için muamele yapılması gerektiğini; 
Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van) önerge üzerinde müzakere 
açılamayacağını; Burhanettin Asutay (İzmir) Meclisin haysiyetini küçük düşürerek 
çamura itmek istiyen bu önergenin, Başkanlık Divanında müzakere edilmeden evvel 
geriye alınmasını ifade ettiler. Başkan, usulün 93 ncü maddesine göre bu hususları 
düzeltmek üzere takriringeriverileceğini ve bu gibi önergelerin Başkanlık Divanında 
görüşülüp görüşülmeyeceği hususunda karar verileceğini açıkladı. Böylece önerge, 
93 ncü maddedeki hususa uygun olarak düzeltilmesi bakımından sahibine iade 
edildi.260

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, rüşvet ve adam kayırma olaylarının 
önlenmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek maksadı ile Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/45)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, rüşvet ve 
adam kayırma olaylarının önlenmesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Ülkemizde halk arasında, her işin rüşvetle ve adam kayırma yoluyla bitirildiğine, 
takibedildiğine ve halledildiğine dair kesin bir inanç yer etmiş bulunmaktadır. Bu 
nedenle vatandaşlar; rüşvet vermeden veya kendilerini kayıracak bir aracı bulmadan 

260  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 197-206.
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hiçbir işlerinin halledilemiyeceğine inanmakta ve bu yüzden de hiçbir zaman kendi 
işlerini bizzat kendileri takibetme yolunu seçmemektedirler. Kamuoyunda yerleşmiş 
bu kanaat neticesi iledir ki, halk arasında Türkiye’de paran ve arkan olduktan 
sonra bitirilemiyecek ve halledilemiyecek hiçbir iş yoktur sözü son yılların en 
çok kullanılan cümlesi haline gelmiştir. Hattâ vatandaş hastaneye yatmak için, her 
hangi bir daireden bir evrakının numarasını veya neticesini öğrenmek için, yahutta 
çocuğunu okula kayıt ettirebilmek gibi en tabiî haklarını dahi kullanırken bir aracıya 
ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden her gün parlâmentonun kapılarında binlerce vatandaş 
saatlerce beklemektedir. Kamuoyunda yerleşmiş rüşvetle ve adam kayırma yoluyla 
iş bitirildiğine ait, işe girildiğine ait, inancın nedenlerini tesbit etmek ve rüşvet 
ve adam kayırma olaylarının önlenmesi için alınacak tedbirleri ortaya çıkarmak 
bakımından Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.261

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tatbik edilmekte olan orman politikasının 
olumlu neticeler vermediği iddiasıyla, yeniden ormanların korunması için 
alınması gerekli tedbir ve çarelerin neler olduğunu tespit etmek maksadı ile 
Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/51)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tatbik edilmekte olan orman politikacının 
olumlu neticeler vermediği iddiasiyle yeniden ormanların korunması için alınması 
gerekli tedbir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Bugüne kadar tatbik edilen Orman Politikasının olumlu neticeler vermediği 
görülmüştür. Halen, milyonlarca dönüm orman arazisi bakımsızlık, hasar ve 
lüzumsuz müdahaleler sebebiyle ormansızlaşmıştır. Her yıl yüzbinlerce ton orman 
mahsulü, hatalı müdahaleler dolayısiyle harabiolmakta, binlerce hektar orman, 
yangınlar dolayısiyle tahribata uğramakta, yok olmaktadır. Yürürlükteki Orman 
Kanunu, çalılık arazileri dahi orman kabul etmektedir. Bu yüzden de milyonlarca 
dönüm arazi bakımsız, verimsiz ve de boış vaziyette bırakılmakta ve yasak bölgeler 
halinde tutularak vatandaşın yararından da uzak kalmaktadır. Oysa bu arazilerin 
büyük kısmı meyvecilik, sebzecilik yapmaya en elverişli arazilerdir. Devletin, 
Orman işletmelerinden elde ettiği yıllık gelir, dönüm başına ortalama 1 ilâ 5 lira 
arasında değişmektedir. Oysa orman arazisi ısayılan bu boş araziler, kültür arazisi 
haline getirilerek meyve veya sebze ekim sahaları haline sokulan, vatandaşın, buraya 
vergi yoluyla ödiyeceği meblâğ bu gelirden çok daha yüksek olacaktır. Bugün için, 
sayısı çok az miktarda aracı ve müteahhit, orman ürünlerinden yılda milyonlar 

261  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
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kazanırken, bunun yanında Devletin orman yönlünden geliri çok düşük bir seviyeyi 
ıtakibetmektedir. Ortaya atılan iddialara göre, bugünkü orman politikası ile Türkiye 
12 yıl sonra ağaçsız kalacaktır. Yukardaki nedenlerle en kısa zamanda yeni bir orman 
politikasının Türkiye’de taltlbik edilmesi için bulunacak çare ve alınacak tedbirlerin 
tesbit edilmesi için, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.262

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, TÖS’e ve bu sendikaya üye olan bâzı 
öğretmenlere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafından yönetildiği ve 
amaçlarının ne olduğunu tespit etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/36)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, TÖS e ve bu 
sendikaya üye olan bâzı öğretmenlere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafından 
yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 
Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Son günlerde Türkiye Öğretmenler Sendikasına bağlı Atatürkçü ve devrimci 
öğretmenlere karşı girişilen perrvasız kaba kuvvet saldırıları çok büyük çapta 
gelişmiştir. Bu öğretmenlere karşı birkaç yıldır belirli bâzı kaynaklardan beslenen 
belirli örgüt ve çevrelerin birkaç yıldır hesaplı bir şekilde giriştikleri bu sindirme ve 
yıldırma tertiplıeri bugün için ıson haddine gelmiş ve bu tertiplere karşı öğretmenler 
kendi kendilerinin meşru müdafaa içerisinde oan güvenliklerini korumaya 
çalışacaklarını Türk kamuoyuna açıklamışlardır. Bu durum karşısında dahi Hükümet 
Türkiye’yi ilerde çıkmaz bir karanlığın içerisine atacak olan ve hızla gelişen bu 
çirkin, üzücü ve karanlık olaylara son verecek tedbirleri ortaya koyamadığı gibi, 
cereyan eden müessif olaylar karşısında aczini ve ilgisizliğini saklamıyarak bu işleri 
yürüten belirli kaynaklara ve örgütlere cesaret vermektedir. 

Bu tutum ise kamuoyunda halklı olarak devrimdi ve Atatürkçü öğretmenlere karşı 
girişilen zorba ve kaba kuvvet saldırılarına Hükümetin kanat gerdiği, bu karanlık 
meşru olmıyan hukuk dışı güçlerin Hükümet tarafından desteklendiği ve beslendiği 
inancını kuvvetlendirmektedir. Kayseri, Boğazlıyan, Konya, Bolvadin, Düzce, 
Elbistan ve benzeri yerlerde TÖS şubelerine ve öğretmenlere yapılan kaba kuvvet 
saldırılar gittikçe gelişmiş, Yozgat’ta olduğu gibi öğretmenlerin evlerine dinamit 
atmak öğretmenleri sokak ortasında dövmek, yaralamak hattâ canlarına kasdetmek 
gibi olaylar artmıştır. Son zamanlarda yapılan saldırılardan örnekler aşağıdadır: 

1. 15.8.1970 tarihinde Elbistan TÖS şubesine üçüncü kez saldırı yapılmış lokalde 
öğretmenler dövülmüştür. Ali Gözükara ismindeki öğretmen komaya sokularak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

262  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
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2. 20. 8. 1970 tarihinde Yozgat’ta Öğretmen Mustafa Duygunun evine dinamit 
atılmış patlıyan dinamit evin tavanında bir metre genişliğinde delik açmıştır. 
Tesadüfen yaralama olmamıştır. 

3. 22. 8. 1970 tarihinde Yozgat TÖS şubesi kongresini izlemeye giden TÖS 
Genel Başkan Yardımcısı ile beş arkadaşının dönüşte yollan kesilmiş, bindikleri 
otobüslerden zorla indirilerek Ankara’ya dönmeleri 7 saatliğine önlenmiştir. Yoldan 
gecen otobüslerin şoförleri de polisin gözleri önünde tehdidedilmişler, öğretmenleri 
otobüslerine alındıkları takdirde bunlara otobüslerinin tıahribediıjeeeği söylenmiştir. 
Polis ve Vali ise bu olaylara karşı seyirci kalmıştır. 

4. 22. 8. 1970 tarihinde Denizli’nin Bekilli kasabasında 5 TÖS’lü öğretmen 
kendilerine komando adı veren bir topluluk tarafından yoldançevrilerek 
dövülmüşlerdir. Öğretmenlerden Yusuf Şanlı komaya girmiş ve hastaneye 
kaldırılnııştır. 

5. 27. 8.1970 tarihinde Burdur’un Bucak kasabasında İngilizce öğretmeni Ali 
Cengiz ile tarım öğretmeni Mustafa Karacaoğlu eli sopalı 4 kişi tarafından ölesiye 
dövülmüşlerdir. 

6. Adıyamanda yapılan Komünistlere ölüm mitinginden sonra mitingten dağılan 
bir topluluk TÖS Şube Başkanı Bekir Önder’i Atatürk alanında yakalıyarak işte bu 
komünisttir diye üzerine sandırmışlar ve orada bulunan Hasan Kavuklu adındaki 
öğretmeni de dövmüşlerdir. 

7. 30. 8. 1970 tarihinde Kars’ın Tuzluca ilçesinde TÖS üyesi Hüseyin Özaydın 
adlı öğretmenin üzerine bir grup saldırmış ve Özaydın’ı feci şekilde dövdükten 
sonra onun sağ kulağını koparmışlardır. Yukardaki nedenlerle Türkiye Öğretmenler 
Sendikasına ve bu sendikanın devrimci ve Atatürkçü üyelerine karşı girişilen kaba 
kuvvet saldırılarının esas kaynağının bulunması ve bu kaynakların kimler ve hangi 
güçlerce beslendiklerinin tesbit edilmesi ve bunların lamıaçîlarının ortaya çıkarılması 
yönünden Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını 
saygılarımla teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.263

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi maksadı ile alınması gereken tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/54)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, tüm el 
sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi maksadıyla alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmeli üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde 
toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

263  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
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“Tüm el sanatlarımızın, özellikle halıcılık ve çiniciliğimizin, inkişaf etmesi, 
geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için bulunacak çare ve alınacak tedbirlerin 
meydana çıkarılması yönünden Anayasa’nm 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önerge hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.264

İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı 
kelimelerden arınması maksadıyla alınması gerekli tedbirleri neler olduğunu 
tespit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/55)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı 
kelimelerden arınması maksadıyla alınması gerekli tedbirlerin neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde 
Genel Kurul’a sunuldu:

Türk Dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelimelerden arınması ve Türkçe 
konuşamıyaın milyonlarca vatandaşımızın en kısa zamanda Türkçe konuşmayı 
öğretmek için bulunacak çare ve alınacak tedbirleri tesbit etmek amacı ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önerge hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.265

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki topyekûn ve aydın işsizliğin 
nedenlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare getirmek amacıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/44)

Celâl Kargılı  (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Türkiye’deki 
topyekûn ve aydın işsizliğin nedenlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare getirmek 
amaciyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel 
Kurul’a sunuldu:

“Türkiye’de mevcudolan aydın işsizliği ve topvekûn işsizlik buhranı Türk sosyal 
hayatını toptan sarsan bir unsurdur. Binlerce üniversiteli ve yüksekokul mezunu 
tahsilleri süresince ayda sarf ettikleri paralar karşılığında dahi bugün bir iş bulma 
imkânından yoksundurlar. Türlü fakülte ve yüksekokullar Türkiye’de iş sahası 
olmıyan meslek dallarında her yıl yüzlerce öğrenci mezun etmektedirler. Türkiye’de 
milyonlarca gizli ve açık işsiz her geceyi nasıl sabah ettiğini, her sabahı nasıl akşam 
ettiğini bilmez hale gelmiştir. Katlanılmıyacak hayat pahalılığı karşısında ezilen 
milyonlarca işsiz insan ne yapacağını bilmez haldedir. Milyonlarca çocuk, tahsil 
yapma olanaklarından yoksunken, öğretmenler işportacılık, boyacılık, şoförlük, 
esnaflık v. s. gibi meslekleri dışında işlerle uğraşmak mecburiyetinde kalmakta, 
binlerce öğretmen yurt dışma işçi olarak gitmekte, ya da onbinlerce öğretmen bu 
gidişe heveslenmektedir. Her yıl okullarından yeni mezun ve yeni mezun olacak olan 

264  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 211.
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binlerce veteriner, dişçi kimyager, mühendis, mimar, öğretmen, hekim, eczacı, avukat 
işsiz kalmak korkusu ile kara kara düşünür haldedirler. Çoğu zaman bunlar iş bulsalar 
dahi aldıkları aylıklar ancak, oturdukları evin kirasını karşılıyacak seviyededir. 
Türkiye’den yapılan teknik eleman, vasıflı işçi ve yetişmiş beyin gücü ihracı Türk 
kalkınma hamlesini baltahyan çok büyük bir faktördür. Bir milyona yakın sıhhati 
sağlam, bileği kuvvetli insan dış ülkelere gitmek için sıra bekler vaziyettedir. Oysa 
Türkiye’nin yarısı kadar bir toprağa sahip Japonya bir adacık üzerinde Türkiye’nin üç 
misli insanı (95.000.000) müreffeh yaşatmaktadır. Topyekûn işsizlik ve aydın işsizliği 
Türkiye’nin en büyük sorunlarındandır. Topyekûn işsizlik ve aydın işsizliğinin 
nedenlerini tesbit etmek ve bu büyük soruna bir çare getirmek bakımından Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.266

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de tarıma elverişli arazilerin, 
yeraltı ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran önce sulama imkânlarına 
kavuşturulması için bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/46)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarından yararlanarak biran önce sulama imkânlarına kavuşturulması 
için bulunacak çareleri ve alınacak, tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Türkiye’de tarıma elverişli arazilerimizin, özellikle Konya Ovası ile Güney 
- Doğu Anadolu Bölgesindeki geniş ovalık arazilerin, yer altı ve yerüstü su 
kaynaklarımızdan yararlanarak biran önce sulama imkânlarına kavuşturulması için, 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tesbit etmek bakımından Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.267

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk sporunun sorunlarının inkişafı 
için tedbirleri neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Türk 
sporunun, sorunlarını, inkişafı için tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önerge, 
Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu:

266  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 207. 
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“Türk sporunun sorunlarını ve bu sorunlara bulunacak çareleri araştırmak ve 
böylece Türk sporunu inkişaf etirmek ve ona, yepyeni bir veçhe kazandırmak için 
bulunacak çare ve tedbirleri tesbit etmek yönünden Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını öneririm.” 

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.268

İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, üreticinin mahsulünü değer pahasına 
satabilmesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını gerçek fiyatlar üzerinden 
satabilmesini temin maksadı ile kooperatifçiliğin hızla kurulması ve gelişmesini 
sağlıyacak tedbirlerin neler olduğunu, tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/50)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın üreticinin mahsulünü değer pahasına 
satabilmesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını gerçek fiyatlar üzerinden 
satınalınabilmesinitemin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurulması ve gelişmesini 
sağlıyacak tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88inci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 
1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Üreticinin, mahsulünü değer fiyatına satabilmesi; halkın ve köylünün, 
zaruri ihtiyaçlarını gerçek fiyatlar üzerinden satınalabilmesi için, Türkiye’de 
hızla kooperatifçiliğe gidilmesi şarttır. Ayrıca kurulacak olan bu kooperatiflerin 
teşvik edilmesi için de, Devletin, bir Kooperatifler Bankası kurması artık zaruret 
haline gelmiştir. Bugün, dünyanın çok sayıda ülkesi kooperatifleşme yolunda ileri 
adımlar atarken, Türkiye’nin kalkınmasında en büyük etkenlerden biri olacak olan 
kooperatifleşmeye gereken ilginin gösterilmemesi ve kooperatifçiliğin gerçek mânada 
teşvik görmemesi, kalkınmamıza engel teşkil eden başlıca unsurlardadndır. Dünyanın 
en modern ülkelerinden biri durumunda bulunan Holânda dahi, gelişmesinin büyük 
bir kısmını kooperatifçiliğe borçludur. Keza, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de 
durum aynıdır. Oysa Türkiye’de kooperatifçilik tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlük 
içerisinde bulunmakta ve halkçı bir düzeyde gelişme gösterememektedir. Halkımızın 
aracılar vasıtasiyle sömürülmesine mâni olacak şekilde, halka dönük ve halkçı bir 
kooperatifçiliğin Türkiye’de hızla kurulması, gelişmesi ve yerleşmesi için alınacak 
tedbir ve bulunacak çarelerin meydana çıkarılması amaciyle Anayasa’nm 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını teklif ederim.”

Başkan, önerge hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.269

268  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 219.
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İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, yurt dışında çalışmakta olan işçilerin 
sosyal ve ekonomik sorunlarınım neler olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 
88. maddesi uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/53)

İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Yurt dışında bulunan işçilerimizin sosyal ve ekonomik sorunlarını tesbit 
etmek, bunların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu Vatandaşlarımızın 
tasarruflarını, millî çıkarlarımız paralelinde verimli ve yararlı yatınmlara aktarmak 
için alınacak tedbirlerin meydana çıkarılması yönünden Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını öneririm.”

Başkan, önerge hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.270

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu’nun, devalüasyondan önce 
Merkez Bankasından hangi bankaların kredi aldığını ve bu kredilerin kimlere 
dağıttığını tespit etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/37)

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu’nun, devalüasyondan önce 
Merkez Bankasından hangi bankaların kredi aldığını ve bu kredilerin kimlere 
dağıtıldığını tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde 
toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“9 Ağustos 1970 Devalüasyondan önceki hafta içinde T. C. Merkez Bankası 
Döviz rezervlerinde meydana gelen ani ve büyük azalış ve özel sektöre geniş 
ölçüde kredi verildiği ve binnetice Merkez Bankasının 320 milyon TL civarında 
zarara uğratıldığı, bir kısım insanların haksız ve büyük ölçüde çıkar sağlamasına 
imkân ve fırsat verildiği yolunda basında çıkan ve geniş yankılar uyandıran haber 
ve makaleler dolayısiyle ve bilgi edinilmek için ve aşağıda izah edilen nedenlerim 
ışığı altında Anayasanın 88 ve Meclis Dahilî Nizamnamesinin 177 nci maddeleri 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Şöyle ki; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının eski Genel Müdürü Ziya 
Kayla’nın Cumhuriyet Gazetesinin 29 Ağustos 1970 tarihli nüshasında yayınlanan 
makalesi (ki bu zatm eski görevi ve banka mevzuatı, muameleleri hakkımdaki 
bilgisi ve tecrübeleri itibariyle bu makalemin yabana atılması mümkün değildir), 
basında çıkan diğer haberlerle, 9 Ağustostan önceki ve sonraki haftalara ait T. C 
Merkez Bankası haftalık vaziyet cetvellerinin incelenmesi sonunda şu bariz neticeye 
varılmaktadır. Devalüasyon söylentilerinin henüz yayılmadığı 1 Ağustos 1970 
gününde Merkez Bankasının net altın ve döviz mevcudu, muhtelif döviz hesaibı 
dâhil olmak üzere, 257 milyon liradır. Devalüasyonun resmen ilân edildiği 9 Ağustos 
gününden bir gün önceki yani 8 Ağustos 1970 günlü haftalık vaziyet cetvelinde ise 

270  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 211.
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aynı kıstaslarla yapılan, hesaba göre, altun ve döviz rezervleri 733 milyon liraya 
düşmüştür. Bu suretle bir hafta içinde 476 milyonluk döviz azalışı olmuştur. 
Merkez Bankasının yılın muhtelif tarihlerimdeki vaziyet cetvellerimin veya daha 
önceki yılların aynı aylarına tekabül eden vaziyet ceıtvellerinin incelenmesinde 
hiçbir zaman böyle büyük ve ani bir düşüşe raslanmamaktadır. Bumu bir tesadüf 
olarak nitelemek, ay içi veya yıl içi döviz rezervleri dalgalanmaları ile izah etmek, 
mevsimlik düşüş olarak kabul etmek olanağı da yoktur. Böyle olunca bunun 
yegane izah tarzı olarak, devalüasyon yapılacağının sızdırıldığı ve bâzı çevrelerce 
öğrenildiği ve Merkez Bankasından geniş miktarda döviz talebedildiği, keyfiyeti 
oıtada kalmaktadır. Bir kısım insanların, döviz kuru farkından bilistifade kısa yoldan 
zengin olma olanaklarına bu yoldan kavuşmuş oldukları yolundaki haberlerde bu 
şekilde gerçeklik kazanmaktadır. Bu hal sadece bir kısım fırsatçılara çıkar sağlamakla 
kalmamış, Merkez Bankasını da önemli miktarda zarara sokmuştur. Devalüasyonun 
ilânı ile dolar, 9 liradan 15 liraya çıktığıma ve arada 6 lira fark doğduğuna ve 476 
milyon liralık ani döviz azalması meydana geldiğime göre, zarar yekûnu bilhesap: 
476 X 6: 9 = 317 333 milyon TL dır. Diğer taraftan 1. 8. 1970 tarihinde özel sektörüm 
Merkez Bankasına olan net borcu 5 Milyar 527 milyon lira iken 8 Ağustosta 6 milyar 
5 milyon liraya çıkmıştır. Bir hafta içindeki kredi artışı 478 milyon TL dır. Borç 
15 Ağustosta tekrar 5 milyar 534 milyon liraya düşmüştür. Bunun mânası Bankaların 
Merkez Bankasından bir haftalığına kullanmak ve iade etmek üzere 471 milyon lira 
civarında para almış olmalarıdır. Önceki yıllar hesapları incelenirse böyle âni bir 
kredi artışma böyle bir duruma raslanmamaktadır. 

Daha ayrıntılı bir araştırmaya girersek: Merkez Bankasından reeskont ve senet 
üzerine avans olarak özel sektör ticari senetleri karşılığı verilen miktar, 1 Ağustosta 
3 milyar 415 milyon lira iken 8 Ağustosta 3 milyar 608 milyona baliğ olmuş yani 
193 milyon TL artmış, 15 Ağustosta 92 milyon azalarak 3 milyar 516 milyon liraya 
düşmüştür. Aynı şekilde Ziraat Bankasınca Merkez Bamkajına ibraz edilen zirai 
senetler karşılığında verilen miktar 1 Ağustosta 2 milyar 233 mil yon lira 
iken 8 Ağustosta 155 milyon TL artarak 2 milyar 288 milyon liraya çıkmış ve 15 
Ağustosta 161 milyon azalarak tekrar 2 milyar 227 milyon liraya düşmüştür. Hususi 
bankalara tahvil üzerine avans olarak verilen mf&tar da 1 Ağustosta 123 milyon lira 
iken 8 Ağustosta 195 milyon artarak 318 milyon olmuş, 15 Ağustosta tekrar 124 
milyon TL sına inmiştir. 

Neticeten bankalar ticari ve zirai senetler ve tahvil karşılık göstererek 1 - 8 Ağustos 
tarihleri arasında, 193 + 155 + 195 = 543 milyon liralık kaynak sağlamışlar, bunu 
kısa sürede çok yüksek gelir sağhyan müşterilerine kredi olarak dağıtmışlar, sihirli 
alışverişten sonra 15 Ağustosa kadar bunun 447 milyon lirasını Merkez Bankasına 
tekrar geri vermişlerdir. Şüphesiz bu neticeler dikkat çekici olup sorumluluk taşıyan 
herkesi düşündürecek niteliktedir. Bir haftalık süre içinde bu genişlikteki bir döviz 
ve kredi hareketinin, kimlerin çıkarına yapıldığının araştırılması, öğrenilmesi ve 
bilinmesi gerekir. Bu kısa sürede hangi bankaların Merkez Bankası kaynaklarına 
başvurup kullandıkları ve elde ettikleri imkânları yegân yegân kimlere dağıttıkları 
ufak ve basit bir araştırma ile tesbit edilerek gün ışığına çıkarılabilir. Memleketin 
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güç şartlarında yapılan bir para operasyonundan dahi kimlerin ne miktar istifade 
ettirildiklerinin tesbit ve bilinmesinde elbette ki, büyük yararlar olacaktır. Bu düşünce 
ile bu konuda bir Meclis Araştırması yapılmasının fayda ve zaruretine inanıyorum.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.271

Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, Türk Parasının dış değerinin yeniden 
ve süratle düşmesini önlemek için alınması gereken tedbirleri tespit etmek 
üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/43)

Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, Türk parasının dış değerinin yeniden ve süratle 
düşmesini önlemek için alınması gereken tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Türk parasının kıymetinin % 66 oranında düşürülmesinden bu yana çok kısa 
bir zaman geçtiği halde, resmî kurun dışında yeni bir karaborsa döviz kuru teşekkül 
etmekte olduğu görülmektedir. Hükümetin ihracaat politikası, kanun dışı eğlence 
turizmi ithali yasaklanmış malların resmî yollar dışında yurda ithali gibi sebepler, 
bu durumun başlıca âmilleri arasındadır. Türk parasının dış değerinin yeniden ve 
süratle düşmesini önlemek için alınması gerekli tedbirler hakkında Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmesini arz ve teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.272

Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyla 
ilgili kararın resmen ilânından önce duyulduğu iddiasıyla Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/40)

Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle 
ilgili kararın resmen ilânından önce duyulduğu iddiasiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi,Millet Meclisi’nin 9 Aralık 
1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Türk Parasının kıymetinin ayarlanması ile ilgili kararın resmen ilânından önce 
duyulması çeşitli yorum ve iddialara yol açmıştır. Kararın açıklanmasından önce 
paranın dış değerindeki düşme oranının dahi bâzı gazetelerde yer almış, bulunması 
zaruri olan gizliliğin sağlanamadığını göstermektedir. Olayın içyüzünün ve bundan 
doğan haksız kazançlarkonusunun Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca, bir Meclis 
Araştırması açılmasını saygiyle dilerim.”

271  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 194-195.
272  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 206-207.
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Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.273

Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un Türkiye’de stratejik üsler ve silâhlar ile 
bu silâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda ilişkileri bakımından yarattığı 
tehlikeleri tesbit etmek konusunda Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/61)

Mustafa Ok (Manisa) tarafından7 Ekim 1970 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan, Türkiye’de stratejik üsler ve silâhlar ile bu silâhlar açısından 
İncirlik üssünün kumanda ilişkileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit etmek 
konusunda Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önerge, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Amerika Birleşik Devletleri Senato Dış ilişkileri Komitesi Başkanı Senatör 
Fillian Fulbright, Birleşik Amerika’nın Türkiye ve Yunanistan’da nükleer 
silâhlar bulunduğuna emin olduğunu açıklamıştır. Ülkemizde nükleer silâhların 
bulundurulması Türkiye’yi nükleer hedef haline getirdikten başka, savaşın ilk 
anlarında bertaraf edilmesi düşünülen hedefler arasına sokar. Sınır komşusu 
olduğumuz için Sovyet topraklarından ülkemize yönelmiş güdümlü silâhları, 
NATO’nun diğer ülkeleri kadar, örneğin, Amerika, Kanada, İngiltere, İtalya hattâ 
Yunanistan için olduğu kadar erken haber alma ve önleme şansına sahip değiliz. 
Nükleer savaş erken haber alma ve korunma olanaklarından yoksun olan bir 
ülkeyi nükleer mezarlık haline getirebilir. Her iki devlet de karşılıklı nükleer savaş 
hazırlıklarında ve tavizlerinde kendi öz çıkarlarını esas alır. 1962 Küba meselesinde 
görüldüğü üzere, nükleer savaş hazırlıkları ve karşılıklı tavizler, kendilerini 
doğrudan doğruya ilgilendirmesine rağmen, Küba’nın ve Türkiye’nin bilgisi 
dışında iki devlet arasında ve gizli olarak cereyan etmiştir. Türkiye gerçeği ancak 
yıllarca sonra öğrenebildi. Nükleer silâhların yayılmasını önleme görüşmelerinde 
(SALT) da Türkiye’yi ilgilendiren meselelerden Türk Hükümetinin bilgisi dışında 
kararlar alındığına şahidolmamız mümkündür. Buna dair emareler gazetelerde 
ve ajanslarda yer almaya başlamıştır. Avrupa güvenliğinin veuluslararası barışın 
sağlanması yönünden ciddî adımlar atıldığı, Batılı ülkelerin Sovyetlerle saldırmazlık 
anlaşmaları imzaladıkları bir devrede topraklarımızda ulusal maksadımızı aşan ve 
yabancı bir devletin kontrolunda bulunan ve bizi irademiz dışında nükleer savaşa 
sürükliyebilecek nükleer üsler ve silâhlar bulundurmaya devam etmenin faydasına 
inanmıyoruz. 

Bu nedenlerle: 

1. Amerikalı Senatör Pulbright’ın açıkladığı üzere ülkemizde stratejik nükleer 
üsler ve silâhlar var mıdır? Varsa kumanda ilişkileri ve nükleer savaş bakımından 
yarattıkları tehlike nedir. 

273  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 196-197.
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2. Stratejik nükleer silâhlar açısından İncirlik üssünün duruma, kumanda ilişkileri 
ve nükleer savaş bakımından yarattığı tehlike nedir. 

3. Nükleer saldırıları erken haber alma ve önleme bakımından diğer NATO 
ülkelerine kıyasla Türkiye’nin durumu nedir. Bu konular hakkında bilgi edinmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.274

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, İstanbul Kültür Sarayında meydana 
gelen yangının sebepleriyle sorumluklarını tespit etmek üzere Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/63)

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen 
yangının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 
1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“İstanbul Kültür Sarayının 27. 11. 1970 gecesi vukubulan yangın sonunda 
harabolmasını bir ulusal felâket olarak nitelemekte isabet bulunduğu kanısındayım. 
Zaten her alanda geri kalmışlığın ezginliği ve bezginliği içinde kıvranan Ulusumuzun 
bir de bu tür felâketler zinciri içinde ızdırap çekmesini bir vatandaş ve bir milletvekili 
olarak büyük talihsizlik ve hattâ uğursuzluk sayıyor ve beşer kanunlarından 
kurtulmasını bilenleri Tanrının büyük adaletine havale ediyorum. Daha Gediz 
depreminin acıları dinmeden şimdi de bu yangın haberi ve ulusun ziyan olan maddi 
ve mânevi değerleri bütün vatanseverleri derin bir yeise düşürmüştür. Yanıp kül olan 
şey, her hangi bir yapıt değil Türk Ulusunun ilerici, devrimci ve milliyetçi sanat 
anlayışıdır. Vakıa bu büyük millet, bunu da telâfi etmesini bilecek ve daha iyisini 
yapacaktır ama kaybedilen zamanın, paranın ve çekilen ıstırapların sorumlusu kim 
olacaktır? Birkaç gün sonra, soruşturma neticelenecek, sebep ya kontağa bağlanacak, 
ya da kimsesiz bir kapıcı, odacı, teknisyen vazifeyi ihmal iddiasıyle mahkemeye 
verilecektir. Oysa asıl sorumlular hiçbir zaman ele geçmiyecek ve her zaman olduğu 
gibi itibarlı koltuklarında oturmaya devam edeceklerdir. 

Gazetelerden öğrendiğimize göre; 

1. Yangın bütün sanatçıların bulunduğu ve seyircinin salonu tamamen doldurduğu 
bir temsil sırasına raslamıştır. 

2. Yangın, kimsenin bulunmalığı (Sofito) denilen bölümde başlamış ve yangını 
önleme tertibatı olan çelik perde işlememiştir. Ve bunu işletecek kimse de mevcut 
değildir. 

3. Otomatik yangın söndürme cihazları çalışmamıştır. 

4. Kontak iddiasına rağmen, yangın sonuna kadar sahne ve salonun ışıkları 
yanmıştır. 

274  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 219-220.
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5. Yangını söndürecek yeterli su temin edilememiş ve nedense sarayın özel su 
deposu da kullanılmamıştır. 

6. Binanın alt katında 60 bin ton mazot bulunduğu söylenmiştir. 

7. Değeri milyonlara ulaşan böyle bir yapıtın sigorta ettirilmediği öğrenilmiştir. 

8. Binanın özel yönetmeliğinin ve resmî binaların yangından korunmasına dair 
olan yönetmeliğin uygulanmadığı anlaşılmaktadır. 

9. Müzeden getirilen ve yerine konması mümkün olmıyan bâzı tarihî eşyaların 
yandığı veya çalındığı yazılmıştır. 

10. Yangından iki gün önce TMTF tarafından Milliyetçi, mukaddesatçı olmıyan 
oyunların sahneden indirilmesinin istendiğine dair bir bildirinin dağıtıldığı ve bu 
sebeple Türkiye Sanatçılar Birliğinin savcılığa başvurarak mal, can güvenliğinin 
korunmasını istedikleri öğrenilmiştir. 

11. Bu kadar önemli bir olay üzerine İçişleri Bakanı İstanbul’a gitmek lüzumunu 
dahi duymamıştır. 

Sonuç: Maddi değeri 200 milyon TL olan ve mânevi değerine paha biçilemeyen 
ve yalnız İstanbul’un değil, bütün bir milletin malı olan ve Türk Kültür ve harsını 
yansıtan Kültür Sarayının 1 saat içinde yanıp kül olmasını basit bir olay biçiminde 
mütalâaa etmek ve Sayın Başbakanın her zamanki ifadesiyle daha iyisini yaparız 
demek, bir yerde sorumluları görmemezlikten gelmek anlamını taşır. Bizim 
kanaatimize göre, sorumlular ilgili Bakan, İstanbul Valisi, Belediye Başkanı ve 
Kültür Sarayının doğrudan doğruya bağlı olduğu Genel Müdürdür. Fransa’nın Saint 
Lou - rent Du Pont kentinde meydana gelen ve 144 kişinin ölümüyle sonuçlanan 
yangın olayının sorumlusu olarak bu kentin Belediye Başkanına Hükümetçe işten 
el çektirilmiştir. Bizde ise henüz ne valiye ne de belediye başkanına veya diğer bir 
sorumluya böyle bir işlem uygulanmadı. Ve uygulanması ihtimali de yoktur. Türkiye 
de ancak iktidarla biraz aykırı hareket eden valiler ve belediye başkanları merkeze 
alınır veya işten el çektirilir. Artık bu zihniyetlerden vazgeçilerek hizmette ölçüyü 
siyasal iktidara yakınlık veya uzaklık olarak ele almamalı, kanunları müsamahasız 
uygulıyan, Devlet otorite ve itibarını yükselten hizmet adamı anlayışına değer 
verilmelidir. Kimlerdir milletin 23 yıllık emeğini, parasını ve bundan da yukarda 
ümidini şevkini bir saatte yakıp - yıkanlar, kül edenler? Bugüne kadar birçok felâket 
örneklerine rağmen alınmıyan dersler aranmıyan sorumlular. Hattâ bilindiği halde 
himaye görenler. Bu tutuma devam edildiği takdirde daha nice felâketlere mâruz 
kalacağımıza şüphe edilmemelidir. İleride daha geniş izahat vermek üzere, İstanbul 
Kültür Sarayının yangınının sebepleri ve sorumlularım tesbit etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması lüzumuna kanaat getirdiğimi beyan 
ile bu bapta gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.275

275  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 221-223.
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Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe’nin 
Hükümet tarafından uygulanan devalüasyon kararının önceden haber 
alınmasında hangi kuruluş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve haberin 
önceden verilmesinde kimlerin kusurlu bulunduğunu tespit etmek maksadıyla 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/38)

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe’nin, Hükümet 
tarafından uygulanan devalüasyon kararının önceden haber alınmasında hangi 
kuruluş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve haberin önceden verilmesinde 
kimlerin kusurlu bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 
1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Adalet Partisi iktidarmca uygulanan devalüasyon, bâzı çevre ve zümrelere 
millet sırtından büyük ve haksız çıkarlar sağlamıştır. Hükümetin kendi dilinden ifade 
edilen ve açıklanan zam kararları, bütün piyasa mallarına aniden tesir etmiştir. Açık 
ve kapak her türlü mal zam görmüştür. Halk bu zam fırtınası karşısında ne yapacağını 
bilemez duruma gelmiştir. Türk parasının değerini düşüren bir hükümet, devalüasyon 
kararından önce, ekonomik bâzı tedbirler almak zorunda idi. Adalet Partisi Hükümeti 
ya sırf bağlı bulunduğu kapitalist çevrelere halkın sırtından kazançlar sağlıyabilmek 
için ya da beceriksizliği yüzünden fiyat artışlarını önliyecek öntedbirler almamış; 
hattâ zam fırtınasını, bâzı maddelere bizzat zam getirerek teşvik etmiştir. Bu durum, 
devalüasyon eyleminde ters etki yapmış, pahalılık meydana getirmiş, her türlü mala 
sorumsuzca zam yolu açılmıştır. Türkiye’nin manzarası bugün budur. Türkiye bir 
zamlar ülkesi, halini almıştır. Devalüasyon kararının açıklanması ile birlikte her gün 
artan hayat pahalılığı bugün Türk halkını insafsız bir şekilde bunaltmaktadır. Elbette 
ki, bu sorumsuz hali meydana getiren eller ve sebepler vardır. Devalüasyondan önce 
ve devalüasyonun ilânı ile birlikte, Hükümetin bizzat sorumluluğu içinde görülen ve 
halkta büyük ölçüde kuşku uyandıran perde arkası birtakım oyunların döndürüldüğü 
ifade edilmekte ve basında yazılmaktadır. Örneğin, devalüasyon kararının alındığı 
tarih ile, ilân edildiği tarih arasında geçen 4 - 5 gün içinde saklanması gereken kararın 
sızdırıldığı, bu sızdırılmadan büyük çıkarlar sağlandığı, ve büyük tüccarın şeker 
ve petrolde stok beyannamesi vermelerini istemiş olmalarına rağmen, bu isteğin 
politik çıkarlar ve hesaplarla reddedildiği, bu durumun yeni stoklara yol açtığı, 
halkın sırtından haksız kazançlar sağladığı, örneğin, transferi yapılmıyan ithalât 
tahsislerinin formülüne uydurularak dağıtıldığı,devalüasyon kararının ilânından 
önce açıktan tahsis almış bâzı kişilerin bu tahsislerini iyi fiyatlarla sattıkları ve 
bu kişiler için pozisyon değişikliklerinin yapıldığı, bu adamlara büyük servetler 
kazandırıldığı, örneğin, devalüasyon kararının duyurulması üzerine İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden imtiyazlı bâzı zümre, kişi ve firmalara temel bâzı ürünlerin satışının 
yapıldığı, bunlara haksız çıkarlar sağlandığı, stoklara vesile verildiği, örneğin, bugün 
motorlu araçların lâstiklerine zam yapılacağı şayiası üzerine büyük stoklar yapıldığı, 
yazılmakta, ifade edilmekte, söylenmekte ve görülmektedir. 
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Bütün bu durumdan Hükümet sorumludur. Birtakım çevreler sorumludur. Bu 
sömürüde siyasi ve özel çıkarlar vardır. Bu sömürü mekanizmasını teşhis etmek 
gerektir. Hangi haberle kimler stok yapmış, bu haberlerin elleri nereye kadar 
uzanıyor? Kararları kimler duyurmuştur? Kimlere ne için ve nasıl ve ne miktar tahsis 
yapılmıştır? Fiyatlar neden ve nasıl artırılmaktadır? Stokçuluğa kim yol açmaktadır? 
Kimler ve nasıl haksız olarak milyonlar vurmuştur? Bütün bunları öğrenebilmek 
ve halkın hakkını koruyabilmek ve buna göre tedbir getirmek ve hesap sormak için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ve ivedilikle bir Meclis araştırması yapılmasını 
arz ve teklif ederiz.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.276

Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe’nin 
yurt dışında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye’deki bütün ilişkilerinin 
meydana çıkarılmasını temin maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/41)

Sakarya Milletvekilleri Hayrettin Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe’nin, yurt 
dışında bulunan bir Ermeni vatandasın Türkiye’deki bütün ilişkilerinin meydana 
çıkarılmasını temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergeleri, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde 
toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Ermeni vatandaş Mıgırdıç Şeliefyan’ın yurt dışına kaçtığı kesin ortaya çıkmış 
bulunuyor. Mıgırdıç Şeliefyan’ın Sayın Barbakan Süleyman Demirel ile yakın 
dostlukları olduğu basında defalarca yazılmıştır ve yazılmaktadır. Mıgırdıç Şellefyan, 
Türkiye’de önemli işler çevirmiştir. Bâzı ihaleler almıştır. Bankalardan milyonluk 
krediler çekmiştir, iç ve dış politikada Türk Hükümeti ile ilgili bâzı konulara adı 
karışmıştır. Adalet Partisi ile çok yalan ilişki kurduğu söylenmektedir. Mıgırdıç 
Şeliefyan’ın adı etrafında karışık ithalât dalavereleri meydana çıkarılmıştır; Mıgırdıç 
Şellefyan son olarak da arkasında 100 milyon lira borç bırakarak ve önemli miktarda 
da dolar kaçırarak yurt dışına çıkmıştır. Mıgırdıç Şeliefyan’ın yurt dışına kaçacağı 
esasen bilinmekte idi. Hazırlık yaptığı basında daha önce yazılmıştı. Buna rağmen 
Ermeni vatandaş Mıgırdıç Şellefyan ihaleler almış, itibar görmüş, desteklenmiş, hattâ 
devalüasyon kararını daha önceden öğrenmiştir. 1966 yılında bir gazetede şu, türlü - 
çeşitli haber çıkmıştır: ‘Mıgır, Sayın Süleyman Demirel’in öylesine yakın bir dostu 
olmuştur ki, Ankara’ya indi mi, Esenboğa’dan doğruca Başvekilin evine gidebilir. 
Onunla ve ev halkı ile gerçekten samimî bir dostlukları vardır’. Bu dostluklarla ilgili 
bâzı basın organlarında, daha sonra da çeşitli haberler yayınlanmıştır. 

Sayın Başbakana, Mıgırdıç Şellefyan ile ilgili, radyodan cevaplandırılmasını 
istediğimiz, telle bâzı sorular ilettik. Bu soruların cevaplandırılmadığını gördük. 
Oysa Mıgırdıç Şellefyan olayı bu bozuk düzenin tipik bir örneğidir. Kökleri 
Türkiye’deki kapitalist, politik ve ekonomik dalaverelere kadar dayanmaktadır. 

276  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
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Bugün yurt dışında bulunan Mıgırdıç Şeliefyan’ın bütün ilişkilerinin, iktidar başı ve 
iktidar çevreleri ile dostluklarının, borçlarının, kaçırdıklarının, yaptığı işlerin ortaya 
çıkması gerekmektedir. Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir Meclis 
araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.277

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, 
gençliğin gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralanmaların, ölümlerin 
nedenleri ile Hükümet hakkındaki iddiaların maksadı ile Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/64)

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile İçel Milletvekili Çetin Yümaz’ın, 
gençliğin gerçek durumunu, gençlik olaylarım, yaralanmaların, ölümlerin nedenleri 
ile Hükümet hakkındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu tesbit etmek maksadıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergeleri, 
Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Gençlik bugün toplumun en dinamik gücüdür. Çağımızda özgürlüğün, modern 
eğitim sistemlerinin, insan ve aile ilişkilerindeki ilerlemenin sonucu olarak gençler, 
önceki çağlara göre kısa zamanda çok şey öğrenmekte, kafası erken gelişmekte, 
kişiliklerini daha çabuk oluşturmaktadırlar. Eskiden sorgusuz sualsiz önünde boyun 
eğilen, akarsuları durduran tabular, yasaklar, doğmalar şimdi gençliğin her konuya 
korkusuzca yaklaşımı, engel tanımıyan sorguculûğu ve aldatılmaya gelmeyen 
doğruculuğu önünde, bir bir yıkılıp atılmaktadır. Çağdaş gençliğin büyük gücü, 
demokratik mekanizma içinde etkin duruma getirilmezse, demokrasi de yıkılıp 
gidebilir. Gerçi sonunda bundan en çok gençlik pişmanlık duyar, ama işişten geçmiş 
olur. Oysa çağdaş gençliğin gücü ve nitelikleri demokratik mekanizma içinde 
sorumluluk yüklenir ve etkin duruma gelirse, demokrasi de, toplum da gençlik 
de bundan çok şey kazanır. Demokrasi, dünyadaki hızlı gelişmeye daha kolay 
ayak uydurabilir. Fakat şu var ki, görünen yanı ve ortaya çıkan olaylarla bugün 
Türkiye’de gençliğin niteliğini, gücünü ve dinamizmini görmekten uzak bir iktidar 
iş başında bulunmaktadır. A. P. İktidarı bilerek ve kasıtlı olarak Türk gençliğini 
bölmüş, birbirine düşman yapmıştır. Bâzı silâhlı gençlik örgütlerine göz yummuş, 
gözgöre göre silahlanmaya ses çıkarmamış, hatta bu durumu teşvik eden bir politika 
izlemiştir. A. P. nin bu sakat, gençliği anlamaktan uzak, gerçekçi olmıyan bu yanlış 
politikası yüzünden, hergün ana babaların yüreklerini hoplatan, siyasal ve sosyal 
yaralar açan olaylar birbirini takibeder duruma gelmiştir. Daha dün, İstanbul Çapa 
Öğretmen Okulunda öldürme, okul basma dizisine yeni bir olay eklenmiş, iki genç 
ağır bir şekilde yaralanmıştır. Gençliği birbirine düşüren siyasal iktidar ise yeni polis 
tedbirleri almak hevesi içinde bulunurken, diğer yandanda baştanberi uygulamakta 
bulunduğu, halkı gençliğe sevketmek stratejisini ısrarla uygulamakta olduğunu 
göstermektedir. Bunun son ve somut belgesini içişleri Bakanının taze demecinde 
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görüyoruz, insanlar arasındaki ilişkileri düzenliyen belirgin ilkeler, yani düzen 
bozukluklarının kökenine inen etkinlikler, reformlar - devrimler yerine; halkın 
duygularını ve iktidar hırslarını düzeni korumaya çağıran bir yönetim anlayışı olarak 
ortaya çıkıyor. Bu anlayış bundan bir süre önce, 200 bin kişinin silâhlanıp, hakkını 
alacağını söyliyen Başbakanın tutumunun aynı paralelde bir devamıdır. Çünkü 
İçişleri Bakanı da gençlik sorunları karşısında halkı direnmeye çağırmakta, gerçek 
çözüm yolları sunmamaktadır. 

Açıkça belirtmek isteriz ki, siyasal iktidar gençliğin sorunlarını çözücü bir 
tutumda hiç bir zaman olmamış, aksine gençliği sürekli olarak suçlayıcı, itici bir 
çizgide gelişmiştir. Bugün hâlâ yükseköğretim gençliğinin moral kimya özelliği 
şudur: Mediko - sosyal lâboratuvarlarında yapılan incelemelerde 100 öğrencinin 
37 si arızalı ve karanlık bir psikoloji sahibi çıkmıştır. Kişi basma düşen tüketim 
ayda 250 liradır. Üniversite öğrencileri arasında toplumsal yaşama piramidi tehlikeli 
kıskançlıklar yaratacak kadar çelişkilerle doludur. Üniversite kentlerinde 15 kişiye bir 
oda düşmektedir Üniversite gencinin doğal beslenme gereği olan 3 000 kalori yerine 
% 88 inin aldığı kalori ancak 1 500 dür. Devlet üniversite ve yüksekokullarına bu yıl 
78 635 öğrenci başvurmuş fakat bunların ancak 17 000 i okul bulabilmiştir. Müracaat 
edenler arasında yüksekokul ve fakülte değiştirenler de bulunduğu dikkate alınsa 
bile üniversite ve yüksekokullara giremiyenlerin sayısı oldukça kabarıktır. Dışarıda 
kalan bu birikimin getirdiği sosyal ve ekonomik boşluklar da yurt sorunlarının 
çözümleyişinden ileri gelen bunalımı etkilemektedir. Şimdi siyasal iktidar suçu, 
öğrencinin gençliğin yalnızca siyasal eylemlerinde aramaktadır. Gençlik elbetteki 
doğası gereği hızlı ve ileri olacaktır. Gençlik daha iyi bir dünyanın, daha iyi bir 
Türkiye’nin kurulması özlemi içinde kendini görecektir. Bunun yanı sıra birtakım 
çağdaş doktrinlerin stratejilerine ve öğretilerine yasalar içinde bağlı gençlik kesimleri 
de bulunacaktır. Çağımızda fikre ve düşünceye kelepçe ve zincir vurmak, yasaklar 
koymak bu fikir ve düşüncelerin strateji ve eylemlerinin başarılarını önlemeye kâfi 
gelmemiştir. Gerçek demokrasilerde topluma, gençliği ve bütün halkı ile birlikte 
mutluluk ve özgürlük getiren düzenler sağlam temellere oturmuş ve yıkılmamıştır. 
O halde sorunun başı, mutluluk düzeni kurmada, siyasal iktidarın kendi çıkar ve 
hesapların ötesinde bu düğümü görmelerine ve çözmelerine bağlıdır. Oysa A. P. 
iktidarı, gençliğe bu gözle bakmamış, gençlik hakeret ve eylemlerini tek olarak, 
kendi çıkar açısından değerlendirmiş, silâhlı bir organizasyona dönüştürmüştür. 
Biz hangi fikir olursa olsun, o fikrin Anayasal çizgide ve fikir plânında özgürce 
ifadesine ve topluma aktarılmasına demokratik ilkelere bağlılığımız ve saygımız 
gereği hiç bir zaman karşı olmadık. Ama bir fikrin silâh ile devirme ile, zorla ve 
hile ile yerleştirilmesine, bunlara bağlı birtakım kanlı stratejiler uygulanmasına 
her zaman karşı olduk. - Bugün gençlik arasında ülkücülüğün ve özgürlüğün çok 
ötesinde birtakım kanlı stratejiler uygulanmaktadır. Bir orta çağ yönetimi üslûbu 
içinde gençler birbirini kırmaktadır. Yer yer gençlik olaylarının içine bilerek polisin 
sızdırıldığı iddia edilmekte, Hükümetin bir belli amaca varmak için, bu olayları 
tahrik ettiği ve düzenlediği de söylenmektedir. Diğer taraftan, birçok öğrenci artık 
yurtlarda kalmayı hayatları için tehlikeli görmeye başlamıştır. Öğrencilerin birbirine 
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saldırıları, bâzan savunma ve bazan plânlanan hücumlar ve kanlı olaylar olarak 
süregelmektedir. Silâhlanma gençler arasmda daha yoğun bir hâl almıştır. Öğrenci 
derneklerinin seçimleri baskılar altında, grupların birbirini şiddet yolu ile tahrip ve 
tehdit ortamında ancak olabilmekte, olaylar çıkmaktadır. Bâzı öğrenci dernekleri 
açıkça silâh tehdidi ile bir başka öğrenci derneği mensuplarını kıyıma uğratmaktadır. 
Karşı öğrenci dernekleri tarafından öğrenci kaçırma, işkence yapma olayları 
görülmektedir. Bu iddialar bizzat öğrenci dernekleri liderleri tarafından yapılmakta, 
basında yazılmaktadır. Yine birtakım öğrenci dernekleri kendi ideolojileri açısından 
bâzı stratejiler uyguladıklarını, anarişiyi, tedhişi, sokak harektlerini, tahribi, olay 
çıkartmayı amaçları için vazgeçilmez bir yol olduğunu ifade etmektedirler. Bütün 
bunlar karşısında sorumsuz psikozuna saplanmış Hükümet en basit ve halli mümkün 
öğrenci sorunlarını dahi çözmekten kaçınmaktadır. Âdeta Hükümetin, gençliğin bu 
hale düşmesini ister ve hatta teşvik eder bir hali vardır. Hükümetçe ve Hükümete bağlı 
bâzı organlarca, ileride kurulmak istenilen bir yönetim biçimine uygun gerekçe için 
bir strateji yürütülüyor; gerçekte ideolojik kavga yapar görünen ve olaylar çıkaran 
bâzı öğrenci grupları bu stratejinin ayaklarıdır, fitilidir iddiası yaygındır. Bu durum 
karşısında Hükümetin gerçekte ağır ve büyük sorumluluğu vardır. Gençliğin gerçek 
durumunu, gençlik olaylarının, yaralanmaların, ölümlerin nedenlerini, şimdiye 
kadar bu ölüm faillerinin bulunmamasının, niçinini, temelde yatan bütün gerçekleri, 
Hükümet hakkındaki iddiaları bilmek ve öğreninek zorundayız. Yükseköğrenim 
gençliği bu hale nasıl geldi. Öğrenci dernekleri birbirleriyle böylesine kıyasıya 
neden vuruşuyorlar, üniversite reformu ve gençlik sorunları ile ilgili hiç bir çö^üm 
şim- diye kadar neden getirilemedi Gençlik arasında silâhlanmanın ölçüşü, gereği, 
ideolojik kavganın kapsamı nedir Tüm bu nedenlerle, bilgi edinmek ve birtakım 
gerçekleri bulmak için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasını arz ve teklif ederiz.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.278

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk Müziğinin içine düşürüldüğü 
bugünkü durumdan kurtarılması için kurtarılması için lâzım gelen tebdir ve 
çarelerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi (10/49)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü 
durumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen tedbir ve çarelerin tesbit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Aralık 1970 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Modern Türk Müziği, arajman yapıyoruz ve yaratıyoruz gerekçesiyle 
geleneksel ve kendine özgü bir biçimi olan millî müziğimizin son yıllarda kalitesiz 
ağız ve ellerde dejenere edilmiş bulunmaktadır. Halkın his ve duygularını istismar 

278  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), 
s. 223-225.
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eder şekilde ortalığı iyice sarmış olan bu müzik katliamına son verilmesi ve Türk 
müziğinin yabancı etkilerden ve gerçek sanatçı olmıyanlarm hegemonyasından 
kurtarılarak, asıl hüviyetinde gelişmesini ve tekâmül etmesini sağlamak şarttır. 
Müzik yapıyoruz teraneleriyle sorumsuzca ve pervasızca halkımızın sırtından 
milyonlar vuran müzik bezirganlarına dur demenin zamanı gelmiştir. Sadece para 
kazanmak hevesiyle, ne idüğü belirsiz sözler söyleyip davranış ve acayiplikler 
yaparak Türk müziğini yok etme pahasına girişilen bu hareketler aslında geleneksel 
örf ve âdetlerimizi sarsmakta, müziğimizi dejenere etmekte ve millî gururumuzu da 
zedeleyici mahiyet taşımaktadır. Asıl Türk müziğinin, içine düşürüldüğü bugünkü 
durumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen tedbir ve çarelerin tesbit edilebilmesi 
amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Türk müziğinin bugünkü durumdan 
kurtarılması hakkında Meclis araştırması açılmasını teklif ederim.

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.279

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, yabancı memleketlerden alınan 
dış borçlarla iç borçlar konusunda bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/65)

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, yabancı memleketlerden alınan dış 
borçlarla iç borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 24 
Aralık 1970 tarihinde toplanan 26 ncı birleşimde Genel Kurul’a sunuldu:

“Cumhuriyetin ilâniyle birlikte Düyunu Umumiye denilen ve Devletin itibarını 
sarsan bir müessese de tarihe karışmış ve T. C. Devleti bu meseleyi bağımsızlık ilkesine 
ve uluslararası politikaya uygun bir biçimde çözümlenmişti. Ulu Önder Atatürk’ün 
sonsuz hayata intikalinden ve özellikle A. B. D. ile sıklaşan münasebetlerden sonra, 
kredi adı altında borç para alma müessesesinin tekrar kurulduğu ve bugüne kadar 
devletlerden ve uluslararası kurumlardan alman borç miktarı Eylül 1970 itibariyle 
9 milyar 200 milyon doları bulmuştur. Dış borçlar A. B. D. başta olmak üzere 
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve milletlerarası kurumlardan sağlandığı ve hattâ 
Lüksenburg gibi küçük devletlerden de borç alındığı, son aylarda 50 yıl önceki bir 
vilâyetimiz olan Bulgaristan’dan dahi borç almaya teşebbüs edildiği bildirilmektedir. 
Yalnız dövizle ödenecek 3 milyar 200 milyon dış borcun ödenmesi 2018 yılma 
kadar sürecektir. Bu borcun dörtte birini 1973 yılına kadar ödenmesi gerekmektedir. 
Bu durum ekonomilk kalkınmamızın dışa bağlılığını ve bunun gittikçe arttığını 
göstermektedir.

Öte yandan Eylül 1970 itibariyle Devletin iç borçları faiz dâhil, 36 milyar lirayı 
bulmaktadır, iç ve dış tüm borç miktarı 90 milyar 350 milyon liraya ulaşmaktadır. 
Yapılan hesaplara göre, Türkiye’de doğan her çocuk 10 - 15 bin Türk lirası 
borçlanmaktadır. 

279  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 19 (9 Aralık 1970), s. 209.
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Sonuç: Yukarda kısaca işaret ettiğimiz ve sırası gelince aynntıları ile izah 
edeceğimiz iç ve dış borç durumu Türk kamuoyu tarafından açıklık ve kesinlikle 
bilimmemektedir. Cumhuriyet devrinde Türkiye’nin hangi yabancı ülkelerden 
ne miktar ve ne cins borç para alındığını ve bunların ne miktannm ödendiğinin, 
alınan borcun şartlarının bilinmesi zaruridir. Ayrıca, Sayın Başbakanın Bulgaristan 
gezisinde gazetelere intikal eden ve alınması görüşülen 30 milyon dolar borç veya 
kredinin mahiyeti hakkında da Türk kamuoyunun aydınlatılması lâzımdır. Çeşit 
ve ayrı söylentilere sebebolan ve Meclisin bilgisi dışında kalan dış ve iç borçlar 
konusunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir Meclis Araştırması yapılmasına 
karar verilmesini saygılanmla arz ederim.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.280

İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı 
İmar Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı Gülnar İlçesi sınırları 
içerisinde yapılması düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir müteahhide 
ihalesinde yolsuzluk yapıldığı İddiasıyla Anayasanın 88. maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/66)

İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı 
İmar Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde 
yapılması düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir müteahhide ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 7 Ocak 1971 tarihinde 
toplanan 31 nci birleşimde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Son yıllarda İmar ve İskân Bakanlığında çeşitli yolsuzluklar vukubulduğu 
duyulmakta ve kamu oyunu şüphesiz yakından ilgilendirmektedir. Bunlardan bugün bir 
tanesi daha su yüzüne çıkmış ve kanaatimizce derhal el konulması ve Meclis Araştırması 
yapılmasını gerekli kılmıştır. İmar ve İskân Bakanlığı İmar Genel Müdürlüğü tarafından 
İçel iline bağlı Gülnar ilçesi sınırları içerisinde bir gecekondu önleme bölgesi yapılması 
için 1970 Nisan ayında 1 100 000 lira tahsisat ayrılmıştır. Bu inşaatın proje tatbikatı 
usulüne uygun ilân yapılarak bir müteahhite ihale edilmek gerekirken, bundan âdeta 
dikkatle ve titizlikle kaçınılmış ve gerekli ilân yapılmaksızın bu Bakanlığın İmar Genel 
Müdürlüğünde görevli bulunan bir bayan şube müdürünün eşi olan bir müteahhite % 
2,5 gibi küçük bir indirimle ihale edilmiştir. Bu tür usulsüz bir ihaleden sonra, bahis 
konusu projenin mahallî tatbikatında; bu işten fazlaca anlamayanların dahi açıkça 
görebildikleri kadar cüretli yolsuzluklar, Gülnar ve çevresinde kamu oyuna aksetmiş 
bulunmaktadır, örneğin; gecekondu bölgesinde açılan yollar ve su tesisatı âdeta 
göstermeliktir. Şartnamede bahis konusu yollar için 15 cm kalınlıkta kum dökülmesi 
gerektiği halde, serpiştirilen kumun kalınlığı birkaç santimden ibaret bırakılmıştır. Su 
boruları asgari 80 Cm. derinlikte gömülmek gerekirken, bâzı eski yolların şarampolle- 
I rine döşenivermiş, açıkta bırakılmıştır. Proje tatbikatının bu ve bunun gibi açık ve 

280  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 26 (24 Aralık 1970), s. 
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cüretli yolsuzluklarla dedikodusu kamuoyunu ilgilendirdiği ve Gülnar Belediye 
Başkanvekili tarafından usulüne uygun yapılan şikâyet üzerine Bakanlığın gönderdiği 
iki mühendisin verdiği raporla yolsuzluk açığa çıktığı ve çekilen paranın yarısı kadar 
daha iş yapılmamış olduğu anlaşıldığı halde, bakanlık kendi mühendislerinin raporuna 
dahi ilgi göstermemiş ve bu usulsüz tatbikat yürütülerek müteahhitin parasının 
tamamen verilmesi sağlanmıştır. Böylece, gerek Gülnar Belediyesi ve gerekse tmar ve 
İskân Bakanlığı açık bir oyuna âlet edilmiş, 1 100 000 liralık bir ihale bedeli; yarıyı 
karşılamıyan bir işe ödenmek suretiyle maddî zarara sokulmuştur. Gene, Bakanlığın 
aynı daire müdürlüğünden Gülnar Belediyesine gönderilen bir yazıda; belediye sınırları 
dâhilinde 20 dönümlük tapulu arazi temin edildiği takdirde, halk konutu için 20 yıl 
vadeli yeterli kredi temin edileceği bildirilmesi üzerine, ilçe dâhilinde M2 si 1,5 liradan 
Mehmet Şimşek adlı bir vatandaşın teklif ettiği arsa uygun görülmüş ve 20 dönümlük 
arsanın 30 000 liraya satmalınması Gülnar Belediyesince karar altına alınmıştır. Pazarlık 
usulüyle 30 000 lira satış bedeli üzerinden anlaşmaya varıldığı halde, bilâhara Belediye 
Meclisinde bilinen bâzı yetkililer ile işbirliği yaptığı anlaşılan cüretli bilirkişinin; bahis 
konusu arsayı M2 si 4, liradan rapor etmeleri üzerine 26 000 M2 lik arsanın 4 liradan 104 
000 lira olarak gösterilen bedeli, Belediye Meclisinin bir kısım üyelerinin itirazlarına 
ve yıldırım telgrafla tmar ve tskân Bakanlığına vukubulan şikâyetlerine rağmen, âdeta 
bir kapkaççılık sürati ile, Gülnar Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinden 
bir tanesinin imzası ile, Emlâk Kredi Bankası Mersin Şubesince arsa sahibine derhal 
ödenmesi sağlanmıştır. Birbirini takilbeden bu yolsuzluklar zincirinin bir ucu Gülnar 
Belediyesinin, bâzı yetkililerine ve bir ucu da tmar ve tskân Bakanlığının İmar 
Müdürlüğünde görevli bir Şube Müdürüne dayalı bulunmaktadır. Gülnar gibi çok fakir 
bir ilçeye yardım eli uzatıldığı görüntüsü içinde bulunan Bakanlığın bâzı yetkilileri ile, 
Gülnar Belediyesinin bâzı yetkilileri, bu tür bir menfaat şebekesinin ortaklan olarak 
görünmektedirler. Bundan iki yıl evvel vukubulan sel felâketinde, Gülnar’ın ortasında 
yıkılan (Gani Bey) köprüsünün yeniden onarılması için 40 000 lira gibi bir tahsisatı 
gönderemiyen bir Bakanlığın, aynı ilçede bu tür oyunlara âlet edilmesi cidden üzücüdür. 
Sorumluların tezelden tesbit edilerek gereğinin yapılması için T.C. Anayasasının 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını diler, saygılar sunarız.”

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.281

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay’ın, Haliç’in temizlenmesi ve turistik 
hale getirilmesi için gerekli tedbir ve çalışmaların neler olduğunu tespit etmek 
üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/67)

Eşref Derinçay (İstanbul) tarafından sunulan, Haliç’in temizlenmesi ve turistik 
hale getirilmesi iein gerekli tedvir ve çalışmaların neler olduğunu tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmacına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 7 Ocak 1971 tarihinde toplanan 31 nci birleşimde Genel 
Kurul’a sunuldu:

281  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 593-594.
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“Haliç Bizans ve Osmanlı şairlerine ilham vermekle yetinmeyip Fransız Pierre 
Loti’nin İstanbul’a yerleşmesine de sebebolmuştur. Fakat o anlar geride kalmış 
ve Haliç bir iğrenti ve tiksinti menbaı haline gelerek hastalık saçan bir mikrop 
yuvasına dönmüştür. Haliç artık İstanbul Belediyesi meselesi halinden çıkıp büyük 
bir Hükümet konusu olmuştur. Sağlık, Turizm, ve Bayındırlık bakanlıkları önünde 
bir utanç ve yüz karası olarak durduğu halde ilgilenecek hiçbir kimse çıkmamıştır. 
270 hektar olan Halic’e günde büyük kuturlu 39 mecra dökülür. Kutur nisbetleri 
yarım metre ile altı metre arasında değişir. Bunun dışında mecraların adedi binleri 
aşar. Bu mecralar hakkında bilgi verecek bir mercii de yoktur. Haliç’te yaptırılan su 
muayenesinde 100 c. c. suda 24 bin koli tesbit edilmiştir. Haliç insan pisliği dilisyonu 
olmakla kalmayıp etrafındaki fabrikaların gayrinizamî olarak döktükleri çeşitli asitli 
pisliklerle başta Tüberküloz basili olmak üzere her türlü hastalığın memtoaıdır. 
Halic’e günde 600 bin kişinin beden kazuratı dökülür ve aynı çevrenin fakir halk 
çocukları yazın bir kısım yerlerinde bu pisliğe girip yüzerler. Halic’in o pis suyuyla 
su olmıyan yerlerde çamaşır ve bulaşık yıkanır. Bunlardan başka balıkhane Haliç’te 
bulunduğu için bütün İstanbul halkı Haliç suyuyla yıkanan balıklan yer. Her türlü 
hastalığın anamerkezi olan Haliç’le evvelâ Sağlık Bakanının ilgilenmesi icabeder. 

Halic’in üç yanını çevreliyen Eyüp, Beyoğlu ilçesi semtleri: Sütlüce - Halıcıoğlu  
Hasköy - Kasımpaşa, Eminönü, Fatih ilçesi semtleri: Fener - Balat Ayvansaray 
halkının bir kısmı devamlı baş ağrısı, seks zafiyeti geçirmektedir. Evlerdeki 
gümüş eşyalar bir haftada kararmaktadır. Gümüşü bu hale getiren havanın insan 
bünyesindeki tesirinin zararlarının vahimliğinin takdirini tıp âlemine bırakıyorum. 
Haliç Turizm bakımından ele alınırsa değerinin çok yüksek olduğunu görürüz. 
Zira Asya ve Avrupa’da deniz kenarı olmıyan yerlerde büyük şehirlerin büyük 
bir kısmının göl ve nehir kenarlarında kurulduğu görülür. Biz ise Tanrının bize 
bahşettiği ve bütün dünyada kendini altın boynuz diye andırarak kıymetini gösteren 
Halic’in bir mikrop yuvası halinde kalmasına göz yummamalıyız. Hakkında tıp ve 
şehircilik uzmanlarının birçok raporları bulunan bu kıymetli yüksek utanç âbidesinin 
temizlenerek turistik bir yer haline getirilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bu konu hakkında bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.” 

Başkan, önergenin gündeme alınacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini 
bildirdi.282

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu’nun, dış ticaretimizin 
kalkınma plânına ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını araştırmak 
ve meydana gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/9)

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu’nun, dış ticaretin kalkınma 
plânına ve ulusal çıkarlara uygun olup olmadığını araştırmak ve meydana gelen 
aksaklıkları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, 
Millet Meclisi’nin 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde Genel 
Kurul’un gündemine geldi.

282  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 31 (7 Ocak 1971), s. 595-596.
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Merhum Selâhattin Hakkı Esatoğlu’nun Meclis Araştırması önergesi, Genel 
Kurulun 8 Nisan 1970 tarihinde yaptığı birleşimde görüşülmüş ve yeterlik önergesi 
kabul edilmişti. Sıra önergenin oylanmasına geldiğinde, sözü edilen birleşimde 
çoğunluk olmadığı tespit edildiğinden önergenin oylanması mümkün olamamıştı. 
Önerge 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde oya sunuldu ve 37 ye 
karşı 42 oyla kabul edilmedi.283 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın piyasadaki fiyat artışlarını önlemek 
ve hayat pahalılığına bir çare bulmak maksadı ile Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/11)

Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını 
önlemek için alınması gerekli kanuni, idari, iktisadi ve mali tedbirleri inceleyip 
tespit etmek üzere, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/12)

1 nci Yasama yılında Yaşar Akal (Samsun) tarafından piyasadaki fiyat artışları  
ve hayat pahalılığı hakkında verilen Meclis araştırması önergesi (10/11) ile Mehmet 
Nebil Oktay (Siirt) ve iki arkadaşı tarafından verilen hayat pahalılığını önlemek için 
alınması gerekli kanuni, idari, iktisadi ve malî tedbirlerle ilgili Meclis araştırması 
önergesi (10/12) 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde görüşüldü.284

Önergelerin müzakeresi 11 Mart 1971 tarihinde toplanan 69 ncu birleşimde 
devam etti. Görüşmelerin sonunda bu iki önergenin talep ettiği araştırma komisyonu 
kurulması hususu oya sunuldu. Genel Kurul komisyonun kurulmaması yönünde oy 
kullandı.285 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, 
gençliğin gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralanmaların, ölümlerin 
nedenleri ile Hükümet hakkındaki iddiaların ne derece olduğunu tespit 
etmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/64)

Hayrettin Uysal (Sakarya) ile Çetin Yılmaz (İçel), 10/64 esas sayıyla Meclis 
araştırması şeklinde sundukları gençlik hakkındaki önergelerinin, Millet Meclisi’nin 
25 Ocak 1971 tarihinde toplanan 41 nci birleşimde genel görüşmeye çevrilmesine 
dair önerge verdiler. 

Başkan, bu talebin gereğinin yapılacağını duyurdu.286 

283  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 162. 
284  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), 
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Sivas Milletvekilli Vahit Bozatlı’nın, bütün yurttaşlara ilköğrenimin 
sağlanması ve bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki konusunda bilgi 
edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68)

Vahit Bozatlı (Sivas), 25 Ocak 1971 tarihinde toplanan 41 nci birleşimde 
Meclis Başkanlığına sunduğu bir önerge ile 21 Ocak 1971 tarihli 39 ncu birleşim 
gündeminin 78 nci sırasında yer alan 8/25 sayılı önergesinin Meclis araştırması 
önergesi olduğunu, sehven bunun genel görüşme önergesi olarak kaydedildiğini, 
önergesinin Meclis araştırması önergesi olarak düzeltilmesini talep etti.287 

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın 
Bankalarımızın 1965-1971 yılları arasında verdikleri krediler, dağıttıkları 
ikramiyeler ve ekonomimize katkılarını tespit etmek maksadıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/95)

Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 10/95 
sıra sayısıyla yer alan bu önerge hakkındaki görüşmeler Tutanak Dergisi’nin ilgili 
cildinde bulunamamıştır.288 

Millet Meclisi’nin 15 Mart 1971 tarihinde toplanan 71 nci birleşiminde; 
Trafik kazalarının artış sebepleriyle önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonuna, tarımla 
uğraşanların emeklerinin karşılığını almaları için kredi ve üretim alanında gerekli 
tedbirleri tesbit etmek ve tefeciliği önlemek üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonundaki açık üyeliklere, devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi 
usulleri konusunda kurulması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonundaki 
açık üyeliklere, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî ve resmî müesseselerin 
dinlenme kampları için yapılan harcamalar konusunda kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyeliklere seçim yapıldı.289 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz’in, tefeciliğin, halkın ekonomik 
ve sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadı ile bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/6)

10/1 ve 10/6 numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Süleyman Çağlar’ın 
(Manisa), Komisyonun görev süresinin 15. 6. 1971 tarihinden itibaren 30 gün daha 
uzatılmasına dair tezkeresi, Millet Meclisi’nin 9 Haziran 1971 tarihinde toplanan 
110 ncu birleşiminde görüşüldü. Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahribatı tahkik ve 
tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığını almaları için kredi ve üretim alanında 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 24 Kasım 1969 tarihinde, 9 ncu birleşimin 405 

287  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 41 (25 Ocak 1971), s. 250.
288  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. ?; 10/95 sıra sayılı önerge.
289  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 71 (15 Mart 1971), 
s. 249-252.
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sayılı kararıyla teşekkül eden Komisyonun hazırlıkları son safhaya geldiğinden nihai 
raporun sunulabilmesi için 15 Haziran 1971 tarihinde sona erecek olan müddetin 
30 gün daha mehil verilmek suretiyle uzatılması hususu Genel Kurul’un oyuna 
sunularak kabul edildi.290 

Millet Meclisi’nin 10 Haziran 1971 tarihinde toplanan 111 nci birleşiminde; 10/4 
ve 10/8 numaralı araştırma önergelerini incelemekle görevli Araştırma Komisyonu 
Başkanı Rıza Çerçel’in (Afyon Karahisar), İktisadi Devlet Teşekküllerinde israf 
[Vefa Tanır, Konya ve iki arkadaşı] (10/4) ve askerî resmî müesseselerin dinlenme 
kampları için yapılan harcamalar [Hilmi İşgüzar, Sinop] (10/8) konusunda inceleme 
yapmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Meclis araştırması göreviyle 
24 Aralık 1969 tarihli birleşimde kurulan Komisyonun çalışmaları devam ettiğinden, 
15 Haziran 1971 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 1971 tarihine kadar süre 
verilmesi isteği Genel Kurulun tasviplerine sunuldu ve bu talep kabul edildi.291 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un, bağcılığımızın modern şekilde 
geliştirilmesini, verimin artırılmasını, çiftçi ve geniş kredi imkânı sağlanmasını, 
iç ve dış pazarlarda gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14)

Manisa milletvekili Mustafa Ok’un, bağcılığın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını çiftçiye geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda 
gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 18 Mart 1971 
tarihinde toplanan 73 ncü birleşiminde görüşüldü.292 

Birleşimde, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mehmet Yüceler (Kayseri), — 
Millî Güven Partisi grubu adına İhsan Kabadayı (Konya), Adalet Partisi grubu adına 
Süleyman Çağlar (Manisa), Demokratik Parti grubu adına Vehbi Sınmaz (Manisa), 
önerge sahibi olarak Mustafa Ok (Manisa) görüştü. Ahmet Şener (Trabzon) 
görüşmede hükümetin bulunmamasına itiraz etti ve usul tartışması açıldı. Çoğunluk 
bulunmadığından birleşim sona erdi.293 

Manisa milletvekili Mustafa Ok’un, bağcılığın modern şekilde geliştirilmesini, 
veriminin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda 
gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 

290  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 110 (9 Haziran 1971), 
s. 131-132.
291  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), 
s. 165.
292  Mustafa Ok (Manisa) tarafından verilen bağcılığın geliştirilmesiyle ilgili genel görüşme önergesi 
ve bu önergenin Meclis araştırması önergesine çevrilmesi talebi için bkz: Genel Görüşme Önergeleri 
(1969-1970) Bölümü, 1 nci sıra genel görüşme önergesi. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, 
Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 14 (5 Aralık 1969), s. 420-423 ve Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 
Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), s. 670.
293  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 73 (18 Mart 1971), 
s. 305-323.
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uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) ile Nevşehir 
milletvekili Hüsamettin Başer ve iki arkadaşının; bağcılığın geliştirilmesi, verimin 
artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi konularını incelemek üzere birer Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/72), 15 Nisan 1971 tarihinde toplanan 87 
nci birleşimde yeniden ele alındı. 

Hüsamettin Başer (Nevşehir), Reşit Ülker (İstanbul), Mustafa Ok (Manisa), 
Baha Müderrisoğlu (Konya) söz aldıktan sonra Başkan bu iki araştırma önergesinin 
birlikte görüşülmesini ve ele alınacak olan yeni araştırma önergesinin ilk önerge esas 
kabul edilmek suretiyle yürütülmesini oya sundu ve kabul edildi. Şinasi Çolakoğlu 
(Gaziantep) ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (Samsun) önerge üzerinde görüşlerini 
sunduktan sonra bağcılık konusunda bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması 
hususu oya sunularak kabul edildi. Komisyonun, mevcut oranlara göre 13 üyeden 
teşkili, Komisyonun görev süresinin üye seçim tarihinden başlamak üzere üç ay 
olması, Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da görev yapması hususları da 
oylandı ve kabul edildi.294 

Konya Milletvekili Özer Ölçmenin, halen yurt dışında hayatlarını kazanmak 
zorunda olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının 
neler olduğunu tespit etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (10/71)

Özer Ölçmen (Konya) tarafından 31 Mart 1971 tarihinde sunulan, halen yurt 
dışında hayatlarını kazanmak zorunda olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit etmek maksadiylc Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
15 Nisan 1971 tarihinde toplanan 87 nci birleşimde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Halen yurt dışında hayatlarını korumak zorunda olan 500 000 i aşkın Türk 
vatandaşının ve bunların ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunları ile ilgili olarak: 

a) İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı yolu ile çıkmıyanların (kaçak işçi) 
bulundukları ülkelerdeki durumları ve Türkiye’nin bu konuda alması gerekli 
tedbirler, 

b) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin tasarruflarının kendi ortak olacakları 
sanayi yatırımları şeklinde Türkiye’ye aktarılma imkânları, 

c) İşçi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarının korunma ve temin 
edilmesi, Konularında Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin işleme müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.295 

294  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 87 (15 Nisan 1971), 
s. 538-548.
295  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 87 (15 Nisan 1971), 
s. 536-537.
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Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve iki arkadaşının, bağcılığın 

geliştirilmesi, verimin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi konularını 

incelemek üzere birer Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/72)

Hüsamettin Başer (Nevşehir), Baha Müderrisoğlu (Konya) ve Zeki Adıyaman 

(Adıyaman) tarafından 14 Nisan 1971 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 

bağcılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi konularını 

incelemek üzere birer Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, Millet Meclisi’nin 

15 Nisan 1971 tarihinde toplanan 87 nci birleşimde Genel Kurul’a sunuldu. 

“Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Türkiye’deki bağcılığın inkişafı, 

verimin artırılması, mahsullerin değerlendirilmesi için Meclis araştırması istemek 

mecburiyeti hâsıl olmuştur. Türkiye’de bilhassa İçanadolu, Güney-Anadolu, Güney 

- Doğu ve Doğu - Anadolu’da birçok çiftçiler geçimlerini bağcılığa bağlamışlardır. 

Bu bölgelerdeki çiftçiler geçimlerini tek mahsul olan bağa ve bağcılığa coğrafî ve 

iklim şartları da nazara alınarak geçimlerini üzüm mahsulüne inhisar ettirmişlerdir. 

Türkiye’de bağcılık halen modern bir şekilde değil de alışılmış usullere göre 

yapılmaktadır. Bu şekilde üzüm mahsulünün verimini azaltmakta olduğu gibi üzüm 

cinsleri de ıslah edilmemektedir. Üzüm yaş olarak, sofralık olarak ve kurutularak 

faydalanıldığı gibi pekmez yapıldığı üzüm suyu ve şarapçılıkta da kullanılmaktadır. 

Mahsul iklim şartlarına ve toprağın azalan verimine göre günden güne verimini de 

azaltmaktadır. Çiftçi pahalıya mal ettiği üzüme pazar bulamadığı gibi pazarlamada 

istenilen şekilde yapılamamaktadır. Mahsul değerinin çok altında satılmakta olup bir 

kısım çiftçiler de bağları sökerek tarla haline getirmektedirler. Arazi yapısı itibariyle 

tarla haline getirilen bağlarda da toprak kaymaları husule gelmektedir. Bağcılarımızın 

yegâne geçim kaynağı olan bağcılığın ıslahı, inkişafı ve modern bağcılığın ihdası ve 

yaş ve kuru üzümlerin değerlendirilmesi ve değer pahasına alınması Türkiye içinde 

hayati bir önem taşıyan bu konut hakkında Meclis araştırması istemek mecburiyeti 

hâsıl olmuştur. Gereğinin yapılmasına müsaade buyurulmasını arz ve teklif ederiz.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 

görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.296

Bu önergenin, Manisa milletvekili Mustafa Ok tarafından verilen bağcılığın 

geliştirilmesine dair önerge ile birleştirilmesini talep eden bir önerge daha verildi. 

Her iki araştırma önergesi birleştirilerek aynı birleşimde görüşüldü.297

296  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 87 (15 Nisan 1971), 
s. 537-538.
297  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 87 (15 Nisan 1971), 
s. 538-548.
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Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Konya Milletvekili 
Orhan Okay’ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal kaynaklarımız üzerinde 
ve çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/13)

Konya Milletvekili Orhan Okay’ın, 10/13 esas sayılı Meclis araştırması 
önergesinin genel görüşmeye çevrilmesine dair önergesi (10/13, 8/36), Millet 
Meclisi’nin 21 Nisan 1971 tarihinde toplanan 90 ncı birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu.298 

İçel, Milletvekilli Turhan Özgüner’ in, Mersin, Arslanköy bucağında, 1969 
yılında vuku bulan kar felâketi sebebiyle felâketzedelere konut yapımında 
yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla eski İmar ve İskân Bakanları Haldun Menteşeoğlu 
ile Hayrettin Nakiboğlu haklarında Anayasanın 38. maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/73)

Turhan Özgüner (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına verilen, Mersin’in 
Arslanköy bucağında, 1969 yılında vuhubulan kar felâketi sebebiyle felâketzedelere 
konut yapımına yolsuzluk yapıldığı iddiasiyle eski İmar ve İskân Bakanları Haldun 
Menteşeoğlu ile Hayrettin Nakiboğlu haklarında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 5 Mayıs 
1971 tarihinde toplanan 95 nci birleşimde Genel Kurul’a sunuldu: 

“1969 yılı başlarında İçel ili Mersin merkez ilçesine bağlı Arslanköy bucağında 
vukubulan büyük kâr felâketinde pek çok hemşehrimizin evleri tamamen yıkılmış 
ve bir kısmının da kısmen harabolmustur. Bahis konusu kar felâketi üzerine İmar 
ve İskân Bakanlığı âfetler fonundan gerekli yardım, yapılarak, düşük faiz ve uzun 
vâde ile, zarar görmüş vatandaşların evlerinin yeniden yapılması ya da onarılması 
öngörülmüştür. Ancak, bu arada Arslanköy’de hiç evi olmadığı halde (evi varmış da, 
yıkılmışcasına) sahte zabıtlar tutularak, bâzı şahıslar ve fırsat düşkünleri açıktan çıkar 
ve yarar sağlamış bulunmaktadırlar. Halen Arslanköy’de büyük zarar görmüş pek çok 
vatandaşın âfetler fonundan yararlanabilmesi mümkün olamamış bulunduğu halde, 
bütün özellikleri (Milliyetçi Öğretmenler Derneği üyesi) olmaktan ibaret bulunan 
ve Arslanköy’de hiç evleri olmıyan ve bu sebeple evlerinin yakılması bahis konusu 
olamıyacak bulunan Mersin’de ikamet eden Mersin Cumhuriyet İlkokulu Öğretmeni 
Sabri Yıldırım ve Mersin Kurtuluş ilkokulu öğretmeni Özer Yıldız adlarındaki iki 
öğretmene Devlet kesesinden bağışlarcasına yepyeni birer ev yapılarak âdeta hediye 
edilmiştir. Bu büyük yolsuzluğu geçen yıl önce gündem dışı ve sonra da sözlü soru 
olarak Meclise getirmiş olmama rağmen, bunlardan gündem dışı konuşmama karşı 
sadece cevap vermiş olmakla konuyu geçiştirmiş olmayı kendi açısınca yararlı gören 
eski İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu; kendisinden evvelki İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nu korurcasına, gerçeğe uymıyan beyanlarda bulunmuş 
ve böylece belki de bilerek ona kanat germek suretiyle, onun yolsuzluğuna dolaylı 

298  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 90 (21 Nisan 1971), 
s. 672.
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olarak iştirak etmiş bulunmaktadır. Kar felâketinin vukubulduğu 1969 yılı başlarında 
bu derece cüretli bir davranışla, hiç evi olmıyan bu iki öğretmene Devlet kesesinden 
ev verilmiş olmasını?. en başta gelen sorumlusu, şüphesiz o devrin İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ve etrafındaki kişilerdir. Ancak bu yolsuzluk, geçen 
yıl Meclis Kürsüsünden benim tarafımdan bütün açıklığı ile dile getirildikten sonra, 
geçen yılın İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu; kendisinden evvelki Bakan 
Haldun Menteşeoğlü’nu savunmak zorunluğunu duyarak ve gerçeğe aykırı bir 
şekilde (Arslanköy’de hem okul ve hem de okulun lojmanı yıkılmıştır, bu sebeple 
lojmanda oturan iki öğretmene birer ev yapılmıştır) demek suretiyle Yüce Meclis 
üyelerinin gözleri içine baka baka gerçeğe aykırı konuşmuştur. Zira, Arslanköy’de 
okul yıkılmamıştır, okulum lojmanı yıkılmamıştır, okul ve lojmanı yıkılsa dahi 
Mersin’de ikâmet eden ve Mersin’de ilkokul öğretmenliği yapmakta bulunan bu iki 
öğretmenin, yıkılan okul ya da lojmanı ile ne ilgisi olabilir? Bu derece gerçek dışı 
beyanlarda bir yolsuzluğu örtmeye gayret gösteren Hayrettin Nakiboğlu’nun dahi 
sorumluluğu en az kendisinden evvelki İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
ölçüsündedir. Hazine gücünü, bu derece büyük cüretkârlıklarla ve keyfi olarak 
kullanmakta bir sakınca görmemiş bulunan bu bakanlar ve onların etrafında bulunan 
tüm yardımcılarının tezelden tesbit edilerek gereğinin biran önce yapılabilmesi için; 
T. C. Anayasasının 88 nci maddesi gereğince haklarında bir Meclis Araştırması 
açılmasını diler, saygılar sunarım.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.299

Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırıkoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay’ın, yabancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkilerini saptayabilmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/74)

Adıyaman milletvekili Kâmil Kırıkoğlu ile Konya milletvekili Orhan Okay’ın, 
yabancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkilerini saptayabilmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 12 Mayıs 1971 tarihinde toplanan 98 
nci birleşiminde Genel Kurul’un bilgisine sunuldu: 

“Yabancı sermayenin Türkiye ekonomisine olumlu ya da olumsuz etkilerini 
saptayabilmek için, yabancı sermaye sorununu derinliğine incelemek ve bu inceleme 
sonucuna göre gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.”

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.300

299  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 95 (5 Mayıs 1971), 
s. 125-126.
300  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 98 (12 Mayıs 1971), 
s. 334-335.
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İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi 
amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/15)

Celâl Kargılı (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 30 Kasım 1969 
tarihinde verilen 10/15 sıra sayılı, tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca hir Meclis araştırması yapılnasına dair önergesi, 
Millet Meclisi’nin 2 Haziran 1971 tarihinde toplanan 106 ncı birleşiminde görüşüldü:  

“Memleketimizden yabancı ülkelere kaçırılan tarihî eser kaçakçılığına ait 
tesbit edilmiş yüzlerce kaçakçılık vakaları mevcuttur. Ve bu kaçakçılık nedeniyle 
yurdumuzda büyük cinayetler yapılmıştır. Turizm gelişmemize telâfisi mümkün 
olmıyan darbeler indiren ve ilerde tarihî oluşumuzu incelemek imkânından bizi 
yoksun bırakacak olan tarihî eser kaçakçılığının yapılacak bir Meclis araştırması ile 
daha da gün ışığına çıkacağı inancı ve yapılacak bu arattırmanın bu konuda büyük 
yararlar sağlıyacağı kanaatiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasını saygılarımla arz ve rica ederim.” 

Önergesi üzerinde Celal Kargılı’nın (İçel) görüşmesinden sonra Demokratik 
Parti grubu adına Hasan Basri Albayrak (Rize), İbrahim Öztürk (Maraş), Hilmi 
İşgüzar (Sinop), M.G.P. grubu adına Vefa Tanır (Konya), A.P. grubu adına Zekeriya 
Kürşad (Maraş) ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (Samsun) görüşlerini ifade ettiler.

Önerge oya sunularak kabul edildi. Ancak tarihî eser kaçakçılığının araştırılması 
konusunda bir araştırma komisyonu kurulması hususunu oya sunuldu ve bu karar 
kabul edilmedi. Birleşim böylece sona erdi.301 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu’nun, sermaye çoğunluğu Devlete 
aidolan ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel bankaların kimlere ve hangi 
nedenlerle ne miktar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil durumlarını tespit 
etmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/75)

Gaziantep milletvekili Şinasi Çolakoğlu’nun, sermaye çoğunluğu Devlete 
aidolan ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel bankaların kimlere ve hangi 
nedenlerle ne miktar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil durumlarını tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Haziran 1971 tarihinde toplanan 110 ncu 
birleşiminde Genel Kurul’un bilgisine sunuldu:

“Sermaye çoğunluğu Devlete ait bankalar ile, Devletin payı bulunan özel 
bankalarda, 7129 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri veya bankacılıkla olağan 
yöntem ve geleneklere ters düşülerek açılan kredilerin dolaylı yollardan Devletimizi 
ve toplumumuzu zarara sokmakta olduğu, kamuoyunda tartışmalara yol açmaktadır. 
özellikle; birtakım nüfuzlu kimselere veya kredi açılmasını sağlıyanlara, hattâ 
bankalardaki görevlilere, menfaat şeklinde yansıyan çıkarlar söz konusu olmaktadır. 

301  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 106 (2 Haziran 1971), 
s. 711-727.
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Bütün bunlar batık para niteliğinde, Merkez Bankasında açılmış özel bir fondan 
karşılanmakta ve son günlerde basında çıkan yazılardan batık paraların yüzlerce 
milyon liraya ulaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığına, bu konuların 
aydınlatılması için verdiğim bir soru önergesine, Bankalar Kanununun 74 ncü 
maddesinden bahsile, sıfat ve vazife dolayısiyle vâkıf olunan, bankaya ve bankanın 
müşterilerine ait sırların salahiyetli mercilerden gayrısına açıklanmasını yasaklamış 
bulunduğu karşılığı verilmiştir. Anayasamızın 88 nci maddesi, soru önergelerinin 
denetim yollarından biri olduğu açıkça kabul etmiştir. Bankalar Kanununun 74 
ncü maddesindeki «yetkili merciler» kapsamı içine, Millet Meclisinin de girdiği 
kanısındayım. 

Bu nedenler: 

1. Sermaye çoğunluğu Devlete ait bankalarda, gerek kanuna ve gerekse, 
bankacılık gelenek ve yöntemlerine aykırı bir tutumla kimlere ve hangi nedenlerle 
ne miktar kredi açılmış olduğu, bu kredilerden ne kadarının tahsil edilebildiği, ne 
kadarının tahsil edilemediği ve tahsil olanağı olmıyanlarmın miktarı ile, Merkez 
Bankasındaki özel fondan bugüne kadar ödenen paraların niceliğinin anlaşılması, 

2. Sermayesinde Devletin payı bulunan özel bankalarda da durumun ne olduğu 
ve dolaylı olarak Merkez Bankası fonundan ödenmiş para varsa miktarının neden 
ibaret bulunduğu, konularında, Anayasanın 88 nci maddesine dayanılarak bir Meclis 
Araştırmasının açılmasını derin saygılarımla öneririm. 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.302

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/16)

Maraş milletvekili İbrahim Öztürk’ün 1 nci Yasama yılında Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğı, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana getirdiği 
sonuçlan tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 Haziran 1971 tarihinde 
toplanan 110 ncu birleşiminde ele alındı. 

Önerge üzerinde, önerge sahibi İbrahim Öztürk (Maraş) ve Adalet Partisi grubu 
adına Münir Daldal (İzmir) görüştü. Önerge, Meclis’in oyuna sunularak kabul 
edildi. Bu konuda 18 üyeden kurulu bir Meclis Araştırma Komisyonu teşkili ve bu 
komisyonun görev süresinin üye seçim tarihinden başlamak üzere üç ay olması ve 
bu komisyonun gerektiğinde Ankara dışındaki yerlerde de görev yapması hususları 
da oya sunularak kabul edildi.303 

302  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 110 (9 Haziran 1971), 
s. 132-133.
303  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 110 (9 Haziran 1971), 
s. 152-158.
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Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, Meksika buğdayının Türk 
ekonomisinde meydana getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/17)

Bursa milletvekili Sadrettin Çanga’nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 16 Haziran 1971 
tarihinde toplanan 114 ncü birleşiminde görüşüldü. 

Önerge sahibi Sadrettin Çanga (Bursa), Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 
Ahmet Şener (Trabzon), Millî Güven Partisi grubu adına Mehmet Türkmenoğlu 
(Kayseri), Demokratik Parti grubu adına Bahri Dağdaş (Konya), Adalet Partisi grubu 
adına Mustafa Kemal Topçular (Kastamonu), Ekrem Kangal (Sivas), Tarım Bakanı 
Orhan Dikmen ve Sabahattin Savcı (Diyarbakır) önerge üzerinde görüşlerini ifade 
ettiler. Önergenin tümü oya sunulacağı sırada Bursa milletvekili Sadrettin Çanga 
ve dört milletvekili ayağa kalkarak ekseriyetin bulunmadığını beyan ettiler. Başkan 
ekseriyetin bulunmadığı anlaşıldığından birleşimi kapattı.304 

Önerge 23 Haziran 1971 günü toplanan 118 nci birleşimde oya sunuldu. Meksika 
buğdayının Türk ekonomisinde meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek amacıyla 
Meclis araştırması yapılmasına dair önerge reddedildi.305 

Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, Hazine topraklarının dağıtımı 
konusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18)

Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın  Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 23 Haziran 1971 tarihinde toplanan 
118 nci birleşiminde görüşüldü. 

Önerge sahibi Vefa Tanır’ın (Konya) konuşmasından sonra önerge hakkında 
C.H.P. grubu adına Mehmet Çelik (Aydın), İbrahim Öztürk (Maraş), Adalet 
Partisi grubu adına Turgut Nizamoğlu (Yozgat), Sabahattin Savcı (Diyarbakır), 
Ekrem Kangal (Sivas) görüşlerini belirttiler. Konya milletvekili Vefa Tanır’ın 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek amacıyla Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi oya sunularak kabul edildi. Bu amaçla 13 üyeden teşekkül 

304  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 114 (16 Haziran 1971), 
s. 323-353.
305  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 118 (23 Haziran 1971), 
s. 557.
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edecek bir Komisyonun kurulması, Komisyonun görev süresinin, üye seçimi 
tarihinden başlamak üzere üç ay olması, Komisyonun gerektiğinde Ankara dışındaki 
yerlere de gitmesi de oylandı ve kabul edildi.306 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın; kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral 
etkilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/76)

İçel milletvekili Celâl Kargılı’nın; kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral 
etkilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini sağlamak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 30 Haziran 1971 tarihinde toplanan 122 nci birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu: 

“Ülkemizde bu güne kadar yapılan tatbikatlar ve gelişmeler açıkça isbadetmiştir 
ki, her gebeliğin doğumla sonuçlanmasını önlemek amacı ile yasaklanan kürtaj, 
bu amacı hiç bir zaman gerçekleştiremediği gibi, çocuk düşürme olaylarının 
önlenmesini de sağlıyamamıştır. Kürtajın yasaklanması bunları sağlıyamadığı gibi, 
bu sorunun gizliliğine, cehalete ve tıbbi olmayan yollarla halledilmesi gibi tehlikeli 
yollara saptırılmasına sebebolmuştur. Bugün Türkiye’de yapılan anketlere göre, evli 
çiftlerin ortalama % 90 ı gereğinden çok çocuk yapmamak istemektedirler. Yine 
yapılan anketlere göre Türkiye’de her yıl bilerek bir ya da birkaç kere düşük yapan 
kadın sayısının 350 bin civarında olup, bilerek çocuk düşürdüğünü açıklıyanlarla, 
düşük yaptığını türlü nedenlerle açıklamıyarak yılda istiyerek veya istemiyerek 
düşük yapan kadın sayısı ise birbuçuk milyonu bulduğu görülmektedir. Bu konuda 
yapılan başka bir ankette ise çocuk düşürme ve kürtaj olaylarının evlilik dışı 
problemlerden çok daha fazla evlilik içi problemlerden doğduğu, ve evli olanların 
çok daha fazla çocuk düşürme ve kürtaja başvurduğunu göstermektedir. Bugün 
için kürtaj, ancak gebeliğin yada doğumun kadının hayatını tehlikeye soktuğunu 
tıbbi olarak tesbitine dayanan ve kadının hayatım korumak amacı ile sadece tıbbi 
nedenlerle yapılabilmekte, buna karşılık sosyal, ekonomik ve moral nedenlerle 
yapılmak istiyen kürtajlar kesinlikle yasaklanmakta ve çok ağır cezai müeyyidelere 
bağlanmaktadır. Bugünkü durum karşısında, örneğin, zorla dağa kaçırılan ve 
zorla ırzına geçilerek çocuğa kalan bir suçsuz kadının kürtaj yaptırarak çocuğunu 
aldırması yasalara göre yasaktır ve çok ağır cezai müeyyideyi gerektirmektedir. Bu 
örneğe benzer milyonlarca sosyal, ekonomik ve moral nedenlerle kürtaj yaptırmak 
mecburiyetinde kalan kişilerin bugünkü mevzuat karşısında karşılaştıkları 
güçlüklerin büyüklüğü bize, çocuk düşürme ve kürtaj sorununun Türkiye çapında 
üzerinde ciddiyet ve öncelikle durulması lâzımgelen bir sorun olduğunu göstermeye 
yeterli bir sebebolsa gerekir. Kürtajın tıbbi nedenler haricinde ekonomik, sosyal 
ve moral nedenlerle yapılmasının yasaklanması, bu konuda gizliliğe kaymaya 
sebebolmuş ve bu nedenle bir kısım doktorların bu işi gizli yaparak, günde üç, dört 
bin, yılda milyonlarca lira kazanmalarına vesile teşkil etmiştir. Gizli yapılan kürtaj 

306  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 118 (23 Haziran 1971), 
s. 557-574.
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fiyatlarının çok yüksek olması ise, ve bâzı ailelerin bu konuda maddi çöküntülerine 
sebebolmaMa, yada bu işin canice yollardan halledilmesine neden teşkil etmektedir. 
Bugün hemen hemen kürtajı yasaklıyan kanunun 1926 dan beri tatbik görmemesi 
de, bu konunun yasaklanmasındaki anlamsızlığı.ortaya koyan bir başka hususdur. 
Kürtajın yasaklanması, Türkiye’de (parası olana kürtaj serbest, parası olmayana 
kürtaj yasaktır) sloganının da yerleşmesine sebebolmuştur. T.C.K. kürtajı yasaklıyan 
çok ağır cezai müeyyidelerin bulunmasına ve Türkiye’de yılda birbuçuk milyon 
kadının düşük yapmasına rağ-men, hemen hemen 1926 dan bugüne kadar kürtaj 
yapmaktan hapis yatan tek doktora dahi raslanamaması da çok dikkat çekici bir 
başka husustur. Oysa, herkes çok iyi bilmektedir ki, bugün Türkiye’nin her ili ve 
ilçesinde gizli olarak muayenehanelerinde kürtaj yapan ve bu sayede yılda milyonlar 
kazanan çok sayıda hekimler mevcuttur. Kürtajın yasaklanması çocuk düşürmeye 
mecbur kadınlar da bu işin çok ilkel araç ve gereçlerle halledilmesi çarelerine 
başvurulmasına neden teşkil etmekte, bu çareler ise insan sağlığı yönünden tehlikeli 
ve vahşet verici neticeler arz etmektedir. Hekimlerin bildirdiğine göre kendi kendine 
çocuk düşürmek için kadınların başvurduğu ilkel araç, gereç ve ilâçlar şunlardır: 
Kibrit çöpü, sabun fitili, tavuk tüyü, ayakkabı çirişi, şiş, tığ, saç tokası, firkete derece, 
çeşitli ilâç karışımlarıdan yapılan fitiller, bitki kökleri, çivi, fındık, patates, sardunya 
çiçeği sapı, süpürge çöpü, çıra, çöven kökü, v.s. ile kinin, aspirin, haricinden yüksek 
dozajda zehirli ilâçlar. Görülmektedir ki, bu işin halledilmesi için ortaya çıkan bu 
korkunç tablo insanlık için yüz kızartıcı olmaktan da ötede, ilgililerin böylesine 
bir soruna en kısa yoldan çözüm aramamaları yönünden daha da utandırıcı ve 
acıdır. Bugün için sosyalist ülkelerin hemen tümünde kürtaj serbest olup, kapitalist 
Amerika’nın da birçok eyaletlerinde kürtaj serbestleşmiştir. Amerika’da kürtajın 
tamamen sersebtleştirilmesi çin yapılan çalışmalar daha da yoğunlaşmıştır. İngiltere, 
sosyal ve diğer nedenlerle kürtajı serbestleştirmiş vaziyettedir. Dünyanın çok 
sayılı ülkesinde kürtajın serbestleşmesi için hızlı ve yoğun çalışmalar mevcuttur. 
Kürtajın yasaklanmasından en fazla zarar gören ülkelerden biri olmamıza rağmen, 
henüz Türkiye’de böyle bir çalışmanın ve kampanyanın mevcut olmaması da 
garip karşılanacak bir durum arz etmektedir. Nüfus artışı bakımından % 5 olan 
İngiltere’de ve yine nüfus artışı bakımından % 12 civarında A.B.D. lerinde bu işin 
serbestleştirilmesine rağmen, nüfus artışı % 25 olan ülkemizde kürtajın en katı cezai 
müeyyidelerle yasaklanmış olması ve bu müeyyidelerin de tatbik edilmemesine 
rağmen kürtajın serbestleştirilmesi yoluna gidilmemesi çok anlamsız ve garip bir 
davranıştır. Elbette ki bu konunun temel çözümü aslında gebeliğin önlenmesi için 
temel çarelerin bulunmasıdır. Eğer bizler bu yolda başarılı adımlar atamıyor ve 
istenmiyen gebelikler kürtajı yasaklamak yolu ile önlemeye çalışıyor isek, o zaman 
de gebeliğin tıbbi olmayan yollardan korkunç, vahşet verici, canice ve insanlık için 
yüz kızartıcı şekillerde halledilmesine sebep teşkil etmiş bulunacak ayrıca da, kürtajı 
yasaklamakla bu işi gizli yapan hekimlerin yılda milyonlarca kazanmasına vesile 
olmuş olacağız, böyle bir davranışın ise, ne insanlığa hizmet nede sosyal adalet ve 
insanlık anlayışı ile ilgisi bulunamaz. 
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Yukardaki nedenlerle kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral nedenlerle 
klinik ve hastanelerde serbestçe yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli hususları 
tesbit etmek için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kürtajın bu nedenlerle 
serbestleştirilmesi konusunda bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.” 

Başkan, araştırma önergesini Genel Kurul’un bilgilerine arz ettiğini duyurdu.307 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz’in, çiftçilerimizin, kalkınmasının 
ne gibi şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alınacak tedbirleri kredi fiyat 
politikasını tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/77)

Giresun milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz’in, çiftçilerin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alınacak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını 
tesbit etmek amaciyle bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 7 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 126 ncı birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Öteden beri üzerinde durulan ve şahsan da defaatle Meclis kürsüsünden yaptığım 
gündem dışı konuşmalarla, belirttiğim bâzı mühim konular halen ehemmiyetini 
muhafaza etmektedir. Bunlar, tamamiyle çiftçiyi ilgilendiren ve çiftçinin ekonomik 
ve sosyal durumuna etki yapan konulardır. Meclis kürsüsünden de ifade olunan bu 
durumlar üzerindeki konuşmalarla, yapılan teklif ve temennilere sorumlular olumlu 
cevaplar verdiği halde, kısa vâdelerde tahakkuk ettirilmesi mümkün olan ufak 
problemlerin, hattâ üzerine eğilinen ve köylerde yaşıyan çiftçi halkın küçük çaptaki 
dertlerine deva arayan bir sorumlu çıkmamış, vaitler hep Meclis zabıtlariyle beraber 
arşivlerde kaybolup gitmiştir. Nihat Erim Hükümeti programında, tarım kredi ve fiyat 
politikasındaki çelişmelerin ortadan kaldırılması ilk görevimizdendir denmektedir. 

1. Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesini ve köylünün bu yoldan kalkınmasının 
sağlanmasını amaç tutan istikrarlı bir politikaya muhtacolduğumuzu söylemeye 
lüzum bile yoktur. 

2. Tarım kredisi politikası, ihtiyaçlara cevap verecek bir niteliğe kavuşmamış 
ve köylünün tefeci elinden kurtulmasını sağlryacak ciddî tedbirler de alınmamıştır. 
Öteden beri hükümetlere sık sık duyurulduğu halde kredi yönünden toprak 
baremlerinde hakikatlere uygun veya yakın bir ayarlama yapılmıaımıştır. örneğin, 
birkaç sene evvel Karadeniz bölgesinde toprağın dönümü çevirme kredisi yönünden, 
20 lira olarak tesbit edildiği halde, sonradan değişiklik yapılarak bu barem 80 
liraya kadar çıkarılmıştır. Halbuki halk arasındaki alım satımlarda çıplak toprağın 
dönümü asgari 1 000 lira civarındadır. Üzerinde fındık veya meyva ağaçlan dikili 
bulunan toprakların dönümü ise 2 000 liradan 5 000 liraya kadar değişmektedir. 
Fakat Ziraat Bankası krediyi çıplak toprak hesabına göre vermektedir. Bilhassa 
para değerinde yapılan operasyondan sonra her şeyin pahalandığı dikkate alındığı 
takdirde, tarlalarda gübre kullanmaya alışmış olan halkın, gübre temininde yahut 

307  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 122 (30 Haziran 1971), 
s. 74-76.
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gübre kredisi temininde çektiği güçlükler insana hüzün verecek bir hal almıştır. Bağ 
ve bahçelerin ilâç ihtiyaçları nazara alındığı takdirde, halkın parasızlıktan çektiği 
ıstırabın ta- hammül edilemiyecek bir seviyeye ulaştığı kolayca anlaşılır, öte yandan 
kredi politikasındaki tutum, köylünün büyük bir kısmını yani toprağı az olup geçim 
darlığı çekenleri, şehir ve kasabadaki tefecilerin amansız pençesine düşürmektedir. 

3. Memleketimizin kadastrosunun yıllardan beri yapılamaması yüzünden toprak 
mülkiyeti sağlam bir zemine oturtulamamış, bu yüzden çıkan antisosyal birtakım 
olayların yanıbaşında tarım, kredilerine de etki yapan bir hal iktisabetmiştir. Müşterek 
veya iştirak halindeki mülkiyetlerde kredi verilmesinin birtakım güçlükler doğurması, 
büyük bir vatandaş kütlesini krediden mahrum ettiği gibi, zilyetlik esasına dayanan 
ve böyle tasarruf edilen toprakların sahiplerine hiçbir suretle kredi verilmemektedir. 
Ecdattan zilyetlik yoluyla kalan toprakların tapuya bağlanmamasından doğan bu hal 
karşısında, bu gibi yurttaşların içinde bulunduğu durumun ne kadar acıklı olduğunu 
anlamak güç değildir. Bilindiği gibi, memleketimiz topraklarının büyük bir kısmında 
hububat ürünleri yetiştirilmekte ve tarımın bu dalında çalışanlara tohum da, kredi ile 
verilmektedir. Tapu sistemindeki düzensizlik, bu alanda çalışan yurttaşların kredi ile 
tohum almasını engelliyen sebepler arasındadır. 

4. Bundan başka, kredi ile tohum verilmesinde ortaya çıkan adaletsizliklerin, 
daha doğrusu yolsuzlukların bâzı açıkgözleri zengin ettiği, fakiri daha da fakir 
hale getirdiği dillere destan olmuş hakikatlerdendir. Uydurma belgelerle aldıkları 
tohumları, tohum alamıyanlara veya yeter derecede alamıyanlara, fahiş fiyatlarla 
satan tohum tüccarları türediğini bilmiyen yok gibidir. Bu işlerin, partizanlık yoluyla 
yapıldığını söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ankara’nın Balâ, Haymana ve 
Polatlı ilçelerinde yapılacak basit bir araştırma bu konudaki yolsuzluklar hakkında 
yeter derecede fikir verebilir. 

5. Ziraat Bankasından 2 000 liraya kadar kredi alıp da, borçlu olanların bu 
borçlarının ertelenmesi hakkında çıkarılan kanun, küçük çiftçileri gırtlağından tutup 
tefecinin merhametsiz eline teslim eden bir kanun olmuştur, Zira bu kanuna göre 2 
000 liralık borçlar 10 senelik taksitlere bağlanmıştır. Bu kanunun uygulanmasının 
yeni krediler alınmasına engel olmamıası hakkında yapılan tekliflerin reddedilmesi, 
borçlu küçük çiftçileri 10 sene müddetle kredi almaktan mahrumı etmiştir. Çünkü 
Banka, taksitleri muntazam ödense bile, borç ödeninceye kadar kredi vermemektedir. 
Bu hal, köylüye kolaylık sağlamak değil, ceza vermektir. 

6. Ziraat Bankasının tarım kredileri, büyük çiftlik sahiplerinin kalkınmasına 
hizmet edebilirse de, orta ve küçük çiftçilerin, tarım kredilerini aslî amacının 
dışındaki ihtiyaçlarında kullandıklarını bilmiyen yok gibidir. Orta ve küçük çiftçilerin 
bu kredilerle tarımsal ekonomiye katkıda bulunup bulunmadıkları, bulunmadıkları 
takdirde sebeplerinin ne olduğu üzerinde durulması gereken önemli konulardır. 
Biİhassıa köylünün tarımsal kredileri diğer ihtiyaçlarında kullanmalarının esnaf 
ve tüccara olan borçlarından kurtulamamalarının nedenleri araştırılarak, bunların 
tarımsal ekonomiye yararlı olmalarının ne gibi şartlara bağlı bulunduğunun 
saptarımasının faydalı olacağı kanısındayım. 
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7. Yukarda belirttiğim nedenlerle, bilhassa orta ve küçük çiftçinin kalkınmasını 
engelliyen faktörlerden biri de kanaatimce tarım ürünlerinde uygulanan fiyat 
politikasının yetersizliğidir. Sonuç: Hükümet programında yer alan kredi ve fiyat 
politikasındaki çelişmelerin mahiyetlerinin ve tarımsal kalkınmanın, dolayısiyle 
çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi şartlara bağlı bulunduğunun ve arz ettiğim 
konularda ne gibi tedbirlere başvurulması gerektiğinin meydana konması ve 
Hükümet tarafından yapılması düşünülen tarım kredisi ve fiyat politikasında alınması 
gereken tedbirlere de yardımcı olması bakımından, kredi ve fiyat politikası üzerinde 
içtüzüğün 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması yapılmasını arz ve teklif 
ederim.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.308

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 2 arkadaşının, Tarımla 
uğraşanların emeklerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim alanında 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz’in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sosyal durumuna yaptığı araştırması 
yapılmasına dair önergeleri (10/1,10/6)

Kayseri milletvekilli Turhan Feyzioğlu ve 2 arkadaşının, tarımla uğraşanların 
emeklerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim alanında alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek üzere ve Giresun milletvekili M. Kemal Çilesiz’in, tefeciliğin 
halkın ekonomik ve sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadı ile bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu raporu, 
Millet Meclisi’nin 21 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 134 ncü birleşiminde yer 
aldı.309 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları 
tespit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak amacıyla 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/82)

İçel milletvekili Celâl Kargılının; kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları 
teshit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, 
Millet Meclisi’nin 18 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 150 nci birleşiminde Genel 
Kurul’a takdim edildi:

“Türkiye’de Devleti kemiren ve onun çarkını dönmez hale getiren en büyük 
unsurlardan biri kırtasiyeciliktir. Tarih boyunca bu yüzden uğradığımız maddi ve 
mânevi kayıpların büyüklüğü, belki de bu konuda dünya milletleri arasında baş 
sırayı işgal etmektedir. Kırtasiyeciliğin ne derece iliklerimize kadar işlediğini halkın 

308  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 126 (7 Temmuz 1971), 
s. 249-251.
309  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 134 (21 Temmuz 1971), 
s. 608.
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dilinde yerleşen Bugün git, yarın gel sözünden anlamak mümkündür. Türkiye’nin 
idari kadrosu «işe adam» değil adama iş formülü ile şişirildikçe şişirilmiş ve nihayet 
bu yüzden lâyık olmıyan kişilerin lâyık olmadıkları yerlere getirilmeleri neticesi 
kokuşmuş bir bürokrasi anlayışı, Devlet idare teşkilâtında hâkim bir zihniyet haline 
getirilmiştir. Kırtasiyecilik zihniyetinin bu derece hâkim olduğu idari kadrolarla, 
asla hiçbir reform gerçek anlamda başarıya ulaşamaz. Bu nedenle, Türkiye’nin 
muhtacolduğu reformları gerçekleştirip, geri kalmışlıktan kurtulması için, önce 
idari kadrosunun kırtasiyecilikten ve kırtasiyecilik zihniyetinden temizlenmesi 
şarttır. Ağır, pasif, eksik ve düzensiz çalışan idareyi, hızlı ve tam çalışan bir idare 
haline getirmek şarttır. Resmî dairelerin sırtına bir kene gibi yapışan kırtasiyeciliğin 
önlenmesi konusunda bugüne kadar hiçbir köklü tedbirin alınmamış olması yanında, 
Meclislerin de bu yolda bir araştırmaya gitmemesi kırtasiyeciliğin ülkemizde daha 
da çok kökleşmesine ve yaygınlaşmasına sebebolmuştur. Yukardaki nedenlerle, 
kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tesbit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi 
için gerekli tedbir ve çareleri bulmak yönünden Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bu konuda bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.”

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.310

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, lüks tüketimin kontrol altına alınmasını 
sağlamak, amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/79)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, lüks tüketimin kontrol altına alınmasını 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 22 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 
135 nci birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi:

“Halkımızın kaldıramıyacağı ağırlıkta ve bollukta lüks ihtiyaçların ve lüks 
tüketim maddelerinin ülkemizdeki yaygınlığı, vatandaşlarımızı ödiyemiyecekleri 
taksit borçları altına sokmakta ve onların bu yüzden ezilmelerine ve perişan 
olmalarına sebebolmaktadır.. örneğin; dünyanın geri kalmış ülkelerinden biri 
bulunmamıza rağmen, halkımızın küçük bir azınlığı bugün için dünyanın en güzel ve 
lüks giyinen topluluğunu meydana getirmektedir. Hattâ bu konuda bâzı büyük 
şehirlerimizin bâzı caddelerinde ve semtlerimde günün her saatinde görülen manzara 
insana dünyanın en zengin defilelerini seyrediyormuş havasmı vermektedir. Yine, 
ülkemizde bir yandan milyonlarca insanımız gecekondularda, onbinlerce 
vatandaşımız mağara tipi barınaklarda yaşarken, küçük bir azınlık dünyanın en lüks 
inşa edilmiş daire ve binalarını, dünyanın en modern ve lüks eşyaları ile döşemekte 
ve yaşantılarım buralarda sürdürmektedirler. Yüzbinilerce insanımız ürününü pazara 
götürecek araç bulamayıp bu yüzden sırtına taşıyamıyacağı ağırlıktaki yükü 
sırtlıyarak kilometrelerce yolu yaya olarak katederken, küçük bir azınlık altına zevk 
için yüzbinlerce liraya uçak modeli otomobiller çekmektedir. Birçok eğlence 

310  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 150 (18 Ağustos 1971), 
s. 750.
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yerlerimiz Avrupa’dakileri geride bırakacak şatafat, lükslük ve zengindik içerisinde 
bulunmaktadır. Bugün Türkiye’de çok sayıda insan gıdasından çok, berbere »ve 
süsüne para harcamaktadır. Ve bu kişiler gıdalarından önce bu ihtiyaçlarını gidermeyi 
daha önemle ele almaktadırlar. Lüks hayat yaşıyan insanlara özenen ve bunlara 
imrenen dar gelirli vatandaşların içerisinde bulundukları durum ise tam bir sosyal 
problem haline gelmiş bulunmaktadır. Lüks tüketim maddelerine karşı duyulan 
ihtiyaçları giderme olanaklarına sahilbolamıyan bâzı kişiler ise, ahlaksızlık yoluna 
sapma pahasına bu ihtiyaçlarını gidermekte bunların !bu davranışları ise toplumun 
dengesini bozmakta, toplumumuzda ahlâksızlığın yaygınlanmasma vesile teşkil 
etmektedir. Aynı zamanda bu ihtiyaçlar birçok aile faciasının meydana gelmesine 
sebebolmakta, kişiyi cinayet işlemeye, hırsızlığa ve suiistimale sevk etmekte, hattâ 
insanın ruhen bozularak cinnet getirmesine yol açmaktadır. Bugün Türkiye’de 
ihtiyacı olsun olmasın, imkânı müsait bulunsun, bulunmasın, lüks tüketim 
maddelerini kullanmak, taşımak ve onu satmalmak bakımından herkes birbiri ile tam 
bir yarış halindedir.örneğin; halen İstanbul’da tam faal halde bir televizyon istasyonu 
mevcut değilken ve Güney illerimizde kurulmuş tek televizyon istasyonu yok iken, 
İstanbul’da ve Güney inerimizin birçoklarında htemen her evin çatısında bugün için 
bir televizyon anteni görebilmek ımümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Bugün bir 
mahallede, ya da tor apartmanda televizyon, teyp, pikap, müzik dolabı, çamaşır 
makinası, mobilya, otomıoibil v.ıs. gibi ıbir eşya bir eve girerse bütün mahalle ya da 
bütün araptman sakinleri ihtiyacı olsun, olmasın, imkânı bulunsun, bulunmasın aynı 
şeyi satınalma sarasına tutulmaktadır. Bu davranışlar çoğu yerde yuvaların çökmesi 
ve ailelerin dağılması pahasına yapılmaktadır. Bu za’fımızı yakalıyan iBatı Almanya 
lüks tüketim eşyası bakımından bizi tam bir pazar haline getirmiş ve bu konudaki 
üretimini Türkiye’de bu işi yıllardır ustaca yürüten Amerikan pazarları kanalı ile 
Türkiye’de tüketim yoluna (başlamıştır. A. B. D. ise bu işi Türkiye’de yıllardır 
sürdürmektedir. Kaçakçılık kanalı ile Güney sınırlarımızın ötesinde (birçok yabancı 
devlet de aynı yolda Türkiye’nin kanını emmektedir. Taşıyamıyacağı ağırlıkta lüks 
tüketim maddelerini insafsızca, plânsızca, düşüncesiz ve sorumsuzca türlü yollardan 
halkımızın sırtına yüklenmesi aslında, emeklemesini bilmiyen çocuğun sırtına 
kaldıramıyacağı ağırlıkta yük vurarak, onun yüz imetre koşmasını istemekten farksız 
bir davranış olmamaktadır. Bugün için bizden ekonomik bakımdan kat, kat güçlü 
ülkelerin çoğunda lüks ve özel otomobil mevcut değilken, hattâ bu ülkelerde 
vatandaşlar hâlâ işyerlerine bisiklet, otobüs, tren, ya da metro ile gidip gelirlerken, 
yine buralarda bizdeki kadar lüks bina inşaatına ve ev döşemesine asla rastlanmazken, 
giyim ve süslenmek (bakımından bizdeki fantazi oralarda hiçbir Eaman görülmezken, 
bizde her çeşit taksi bulunmasına rağmen bahsedilen ülkelerin bâzılarında sadece tek 
tip, oda çok eski model taksilerin çalışmasına müsaade edilirken, bizde bu işlerim 
tam bir hercümerç ve başıboşluk içerisinde bulunmuş olması elbetteki geri 
kalmışlığımızın başlıca nedenlerinden biri olacaktır. örneğin; biz bundan yirmibeş 
yıl önceden bugüne kadar bol miktarda, her çeşit otomobilin serbestçe ülkemize 
girmesine müsaade etmeseydik ve böylece otomobil furyasını bugünkü keşmekeş 
duruma getirmemiş bulunsaydıik, belki bugüne kadar bu yoldaki tüketime 
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harcadığımız para ile ülkemizde gerçekten motor sanayiimizi kurmuş bulunabilirdik. 
Şayet, yirmibeş yıldan önce başhyarak sanayiimizin gerçekleşmesi anma kadar 
ülkemizde işimize bisiklet, otomobil, taksi, tren, veya metro ile gidip gelebilmeyi 
prensip edinebilseydik, elbetteki şimdiki gibi Türkiye’de sadece küçük bir azınlığın 
değil herkesin öz Türk analı bir otomobile sahibolması mümkün olur ve otomobil de 
bugün için bir lüks olmaktan çıkardı. Ve elbetteki böyle bir prensiple hareket 
edebilseydi bugün için Türkiye’nin yol, trafik ve metro gibi bir sorunu bulunmazdı. 
Bir ülkede önemli olan çok küçük bir azınlığın bütün dünya nimetlerinden 
yararlanması değil, herkese aynı şeyi alabilme imkânlarını yaratabilmektedir. 
örneğin; bir ülkede herkesin evine radyoyu sokmadan, bâzı insanların evine buzdolabı 
sokmak, herkesin evine buzdolabı koymadan, bâzı kimselerin evine çamaşır makinası 
koymak, herkesin evine çamaşır makinası, girmeden, bâzıkimselerin evine televizyon 
getirmek, herkesi televizyon sahibi etmeden, bâzılarını otomobil sahibi etmek, 
iherkese oturabileceği bir barınak imkânı yaratmadan, bâzılarını kâşane, villa ya da 
köşk sahibi etmek hiçbir zaman temel, tutarlı ve gerçek ihtiyaçlara cevap vermek 
demek değildir. Bu tutumun aksine davranışlar, daima lüks tüketim üreticilerine 
hizmet etmek niteliği taşımaktadır. Bugünkü şartlar altında Türkiye’nin gerek 
şehirsel yapısı, gerekse ekonomik, sosyal ve coğrafi durumu kişilerin özel otomobil 
sahibi olmalarına asla müsait değildir. Bugün ülkemizde özel otomobil sahibi 
olanların hemen hepsi, gerçek bir ihtiyaçtan daha çok bir lüks ve zevk ihtiyacını 
tatmin duygusundan dolayı otomobil sahibi olmaktadırlar. Bugünkü koşullar altında 
Türkiye geri kalmışlıktan kurtuluncaya kadar özel otomobil sahipleri özel otomobil 
yerine pisiklet kullanmalı veya bunlar özel otomobillerini terk ederek işyerlerine ve 
seyahatlerine pisiklet, otobüs, tren, vapur, ya da taksi ile gidip gelmelidirler. Özel 
otomobil sahibi olmak ihtiyacı bugünkü düzen içerisinde en dar gelirli vatandaşları 
dahi etkilemektedir. ‘Bu durumdan istifade ‘eden bâzı şahıslar ve yabancı firmalar 
ise milletin ve Devletin sırtından milyarlar kazanma yoluna girmişlerdir. örneğin 
kullanılan malzemelerde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, bir yabancı firmanın 
Türkiye’de monto ettiği bir otomobili vatandaşlara 60 bin lira civarında satmasına 
karşılık aynı firma, başka bir ülkede imal ettiği bir otomobili 25 bin lira civarında bir 
paraya satışa arz etmektedir. Ülkemizde lüks harcama Devlet kesimini de son derece 
etkilemiş bulunmaktadır. Bu yüzden Hazine yılda milyonlarca Ura zarara girmektedir. 
‘Bugün için 100 binlerce liralara genel müdür odaları döşenmekte milyonlarca 
liralara lüks kamplar ve dinlenme evleri yapılmakta, otomobil saltanatı resmî 
dairelerde öne alınmaz bir halle getirilmiş bulunmaktadır. Ülkemizde lüks tüketim 
‘maddelerinin sınırsız bir şekilde bulunması ve bunların yurda serbestçe sokulması 
ve kullanılmaları ile alım ve satımlarının ciddî bir kontroldan yoksun olması lüks 
yaşamanın dilediğince serbest bulunması, vatandaşlarımızın emeğinin son derece 
verimsiz ve boş sahalarda tüketilmesine sebep teşkil etmektedir. Bu yüzden de 
Devlet ve vatandaşlarımız yılda (milyarlarca lira maddi zararlara sokulmaktadır. 
Ayrıca bu durum Türkiye’de son derece tehlikeli ve derin bir sosyal yaranın 
açılmasına da yol açmaktadır. Yukardaki nedenlerle, lüks tüketimi önlemek, lüks 
tüketim eşyası kaçakçılığı ile her nevi lüks ve süs tüketim eşyası ithaline son vermek, 
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ılüks daire inşaatına engel olmak, lüks otomobil kullanımını kesin olarak yasaklıyarak, 
Türkiye’de gerçek motor sanayi kuruluncaya kadar özel otomobil sahipliğine son 
vermek, piyasada tek tip taksi çalıştırmak imkânını aramak, lüks giyim ve süslemeyi 
teşvik edici mahiyetteki faaliyetlere müsaade etmemek ve nihayet lüks tüketim 
eşyası kullanmanın üretmenin ve lüks yaşamanın bir kontrol altına alınmasını 
sağlamak amacı ile, gerekli tedbir ve çareleri tesibit etmek için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.311

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek ve bu sorunları çözüm yolları bulmak amacıyla Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/81)

İçel milletvekili Celâl Kargılı’nın; Türk basım ve mensuplarının sorunlarını tesbit 
etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 11 
Ağustos 1971 tarihinde toplanan 146 ncı birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi:

“Bugün Türk Basını Cumhuriyet tarihinin en büyük krizini geçirmektedir. 
12 Marttan sonra basın sahasında alman bâzı tedbirler ise hem işveren ve hem 
de ekmeğini bu yoldan kazanan fikir işçileri yönünden bir yıkım teşkil etmiştir. 
Basın müesseselerinin ve bu müesseselerde çalışan basın mensuplarının içinde 
bulundukları bugünkü kriz, Türk basınını, toplumun birçok kesimlerinde görüldüğü 
gibi bir patlamanın eşiğine getirmiş bulunmaktadır. Bugün için basın dalında 
görülen basın işsizliği basın tarihindeki en yüksek noktaya ulaşmıştır. Gazeteler 
maliyetlerinin altında bir fiyatla satışa arz edilmekte, bu durum ise, basında 
çok yönlü huzursuzlukların doğmasına neden teşkil etmektedir. Devalüasyonun 
doğurduğu sonuçlar ve kâğıt fiyatlarının sık sık değişmesi Türk basınını büyük bir 
istikrarsızlığın kucağına atmıştır. ilân ve reklâmların gazetelere dağıtım şeklinde 
ve bunların kontrolunda görülen aksaklıklar, basında işverenle çalışanın birbirine 
karşıt hale gelmesine ve bâzı işverenlerin bu yoldan âdil olmayan kazançlar temin 
etmesine sebebolmuştur. Basın ilân Kurumu Kanununun boşluklarından yararlanarak 
resmî ilân kanaliyle Devlet kasasından milyonlar vuranlara son vermek ve bu 
imkândan sadece gerçek gazeteleri ve gazetecileri yararlandırmak amaciyle Basın 
ilân Kurumunun günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi şarttır. Basında 
işverenle, çalışanlar arasında ekonomik ve sosyal yönden ahenkli bir çalışma 
düzeninin kurulması için biran önce gerekli tedbirler alınmalıdn\ Bugün Türkiye’de 
basın kartı almak, hemen hemen bir sorun olmaktan çıkmıştır. Oysa sarı basın kartı 
sahibi olmak, kişiye çok büyük sorumluluk yüklemekte ve imtiyazlar sağlamaktadır. 
Mevzuatta görülen aksaklıklar, bâzı ilgili kuruluş ve organların bu işi gerektiği gibi 
ciddiye almaması sonucunda, birçok kimse maksatlı olarak sarı basın kartı taşıyabilme 
olanağına rahatça sahibolabilmektedir. Bu amaçla sarı basın kartı alanların birçoğu 

311  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 135 (22 Temmuz 1971), 
s. 7-9.
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ise, çoğu kere bu kartı çok çirkin emellerine vasıta olarak kullanmakta, böylece de 
basın mesleğinin onurunu zedelemektedirler. Çok sayıda meslek mensubu gazeteci 
işsizlikten çırpınırken birçok kamu kuruluşlariyle bakanlıkların basın ve halkla 
münasebetler bölümlerini yöneten kişilerden çoğunluğunun gazetecilikle yakından, 
uzaktan ilişkisi olmıyan kimselerle doldurulması, basın sahasındaki işsizliğin en 
büyük nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Halkı eğitmekte en etkili unsur olan 
gazeteleri alınan tedbirlerle içinden çıkılamıyacak derecede büyük krizler içerisine 
itmek, ülkemizde gerçek basın sahasının kurulmasına ve gerçek gazeteciliğin 
gelişmesine engel teşkil etmektedir Bir milletin gözü, kulağı ve sesi durumunda olan 
gazetelerin ve gazetecilerin her türlü maddi, mânevi ve siyasi etki ve tesirlerden 
uzak olarak gerçek anlamda bağımsız görev yapabilmeleri için arzu olunan koşullan 
hazırlamak o milletin yöneticilerine düşen baş görevlerdendir. Yukardaki nedenlerle 
Türk basınının ve basın mensuplarının sorunlarını ve Türk basın tarihinde basının 
içinde bulunduğu en büyük krizin nedenlerini tesbit edip, bunlara bir çözüm yolu 
bulmak amaciyle Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir Meclis 
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.312

İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Türkiye milli yatırım ve kalkınma 
fonunun meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/78)

Önerge, Millet Meclisi’nin 29 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 139 ncu 
birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu.

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 5 arkadaşının işçi ücretlerinin, fiyatları 
etkileyecek derecede artmış, olduğu iddilarını tespit etmek ve kesin bir yargıya 
varmak amracıyle Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/80)

Kayseri milletvekili Enver Turgut ve 5 arkadaşının; işçi ücretlerinin, fiyatları 
eikiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını tesbit etmek ve kesin bir yargıya 
varmak amaciyle Anayasanın 38 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 11 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 
146 ncı birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi:

“Sayın Erim Hükümetinin göreve başladığı günden bu yana, gerek bâzı hükümet 
üyelerinin yaptıkları konuşmalarda, gerekse bâzı çevrelerin ileriye sürdüğü iddialarda; 
ısrarla işçi ücretlerinin fiyat artışlarıma yol açtığı ve enflâsyonist etki yarattığı 
teması işlenmektedir. Gerçekten işçi ücretleri iddia edildiği gibi fiyatları etkileyecek 
derecede artmış mıdır? Yoksa toplu sözleşme ve grev haklarının kısıtlanmasına 
zemin mi yaratılmak istenmektedir? Bütün bunların tarafsız ve sıhhatli bir araştırma 
yapılarak ortaya konulmasında zaruret vardır. 

312  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 146 (11 Ağustos 1971), 
s. 623-624.
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Genel kanı ve aşağıda sunduğumuz açıklamalar; Sayın Hükümettin peşpeşe 
getirdiği zamların kamu oyunda uyandırdığı hoşnutsuzluğa kendi dışında hedef 
aradığı ve bütün bu zamları işçi ücretlerine ve sendikal düzene bağlamak istediği 
istikametindedir. Bugün işçi ücretleri hangi seviyededir? Bir ailenin resmi istatistiklerle 
ortaya konulan asgari geçim şartları işçi yaşantısına kazandırılmış mıdır? işçi 
ücretleri maliyeti ne ölçüde etkilemekte ve işverenler kârdan fedakârlık etme yerine 
ücret artışlarını fiyatlara mı bindirmektedir? İyi ve rasyonel yönetimden yoksun 
işletmelerin, siyasal hesaplarla sık sık yöneticileri değiştirilen kamu kuruluşlarının 
düşen verimlerinin suçu işçilere mi yüklemek istenmektedir? Bütün bu hususların 
kesinlikle ortaya konması ve son zamanlarda savunmasına itibar edilmeden suçlu 
ilân edilen sendikal harekete karşı yönelen girişimlerin durdurulması, demokratik 
rejimim, geleceği bakımından da gereklidir. 

Başbakan, Ekonomik İşler Yardımcısı Sayın Atillâ Karaosmanoğlu’nun göreve 
başladığı ilk günlerde yaptığı açıklamada Sendikalar, toplu sözleşme, grev hakları 
yeniden gözden geçirilecektir dediğinde; 20 nci Asrın ikinci yarısında bu gözden 
geçirme ifadesinin ilerici anlamda olabileceği yargısına varılmıştır. Oysa ki Hükümet 
üyelerinin daha sonraki açıklamaları ve Sayın Maliye Bakanının toplu sözleşmelerin 
enflâsyonist etkileri olduğundan bahseden Radyo - Televizyon mülakatı; bu gözden 
geçirmenin yanlış anlaşıldığını ortaya koymuştur. Hükümet üyelerimin birbirini, 
ya da icraatını nakzeden demeçlerine Sayın Çalışma Bakanının bir konuşması da 
eklenmiş, bir yandan işçilerimizin sendikal hakları em iyi şekilde kullandığı ve 
sendikal haklara dokunmanın bahis konusu olmadığı söylenirken, öte yandan bu 
konuşmanın üzerinden bir hafta geçmeden ücretlerin dondurulacağı, grevcilerin 
askere alınacağı, grev erteleme yetkisinin ağırlaştınlacağı ve bu yolda kanun 
hazırlıklarına başlandığı haberleri yayılmıştır. 

Şüphesiz ki, bütün bu hazırlıklara rağmen son söz Yüce Parlâmentonundur. Türk 
sendikacılık hareketini 1963 ün çok gerilerine itecek girişimler hiç tereddütümüz yok 
ki itibar ve destek görmiyecektir. Ne var ki; bu girişimlere bir gerekçe olmamasına 
rağmen ülkemizdeki ücret - fiyait ilişkilerinin açılacak Meclis Araştırması ile ortaya 
konması lüzum ve zarureti vardır. Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi tarafından 
yapılan geçinme indekslerine göre 1963 yılı 100 kabul edildiğinde, Haziran 1971 
tarihinde indeks sayısı Ankara’da 177,4 e, İstanbul’da 178,7 ye yükselmiştir. Burada 
dikkati çeken bir husus 1970 Ağustos’unda alınan Devalüasyon kararına kâdarki 
dönemde fiyatlar kısmen müstakar bir seyir takibetmiş ve yılda % 5 civarında artış 
kaydetmiştir. 1970 Ağustos ayından itibaren aylık artışlar dahi normal yıllık artışlara 
yaklaşmıştır, örneğin, 1968 yılımın ortalama fiyat artışı ile 1971 yılı Nisan ayındaki 
fiyat artışı aynı, yarai % 4,1 olmuştur. 

Bütün bunlar fiyat hareketlerinin gittikçe hızlı bir seyir takibettiğini ortaya 
koymaktadır. Ancak bu hızın temeli toplu iş sözleşmeleri midir? İşte bunun açıklığa 
kavuşturulması lâzımıdır. Ücret artışlarına gelince; milyonları temsil edem sosyal 
güvenlikten yoksun tarım işçilerinin ve sigortasız işlilerin dikkate alınmaması 
halinde bile, sadece sigorta primine esas olan ücretlerin, ileriye sürülen iddialara 
mesnedolmaktan çok uzak olduğu anlaşılacaktır. Fazla mesai, yemek paraları ve 
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özel sektördeki ikramiyeler de dâhil olmak üzere sigortalıların ücretlerinde yılda 
ortalama % 10,2 lik bir artış kaydedilmiştir. Ancak, ücretlerdeki bu artış seri fiyat 
yükselmeleri nedeniyle reel ücretlerde sadece yılda ortalama % 4,4 lük artış seviyesi 
göstermiştir. Haltta 1970 yılımda cari ücretlerde % 9,9 artmaya rağmen fiyat artışları 
yüzünden reel ücretlerde % 1,61 oranında düşüş olmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu 
istatistiklerine göre; 5 ‘kişilik bir ailemin reisi 20 yıllık kıdem karşılığında ortalama 
olarak 35 lira yevmiye almaktadır. Fazla mesai, ikramiye ve sigorta primine esas olan 
sair yan ödemelerle birlikte brüt olan bu rakamın insanca yaşama açısından yeterli 
olup olmadığını tartışmak bile yersizdir. Buradan şu sonuca varmak mümkündür: 
7 yıldır toplu sözleşmelerle alınan % 10,2 lak zamlara rağmen işçi ücretleri bugün 
ortalama 35 lira yevmiyeye ulaşabilmişse, demek ki toplu sözleşme düzenine 
geçildiği yıl işçiler karınlarını doyuracak bir gelirden dahi mahrum bulunuyorlardı. 
Ondan somraki yıllarda da çok düşük ücretlerle çalışan işçilerin bugün 35 lira brüt 
yevmiyeye ulaşması fiyatları etkiliyor ve enflâsyonist etki yapıyorsa, Anayasanın 
45 nci ınaddeısi bir bakıma fantaızi olmaktan öteye anılanı taşımaz. 

Ülkemizde verimliliğin düşük olduğu yolunda iddialar da vardır. Bu iddiaların 
geçersizliği şu rakamlarla anlaşılabilir: Uluslararası istatistiklere göre prodüktivite 
artışı 1963 ten 1967 ye kadar ki, rakamlara göre Türkiye’de 118, Belçika’da 118, 
Amerika ve Kanada’da 11, İngiltere’de 114 tür. Ücretlerin fiyatları etkilemediğini bir 
başka örnekle de ortaya koymak mümkündür. Türkiye’de çalışan 13 milyon 426 bin 
kişi içinde tüm sigortalıların sayısı, başka bir ifade île toplu sözleşme hakkına sahip 
işçi miktarı 1 milyon 315 bindir. Bu rakam çalışanların % 10 unu tenkil etmektedir. 
Oysa ki, diğer ülkelerde bu oran % 90 a ulaşmış, o ülke işçileri bizim işçilerimizden 
5 - 6 misli fazla ücret almaktadır. O ülkelerde bu ücret artışlarına rağmen endikâl 
özgürlüklerin kısıtlanması bile düşünülmezken, Türkiye’de % 10 u bile bulmıyan 
bir azınlığın ücret artışlarını enflâsyonist etkiler arasında göstermek ciddiyetle kabili 
telif değildir. Kaldı ki; sözünü ettiğimiz ülkelerde işçi ücretleri bizimkinden 5 - 6 
misli fazla olmasına rağmen, üretilen malların maliyeti Türkiye’den 2 - 3 misli 
ucuzdur. Örneğin; Ortak Pazar ülkelerinde bir işçinin yevmiyesi Fransa’da 100,22 TL 
Lüksemburg’da 152,77 TL, Holânda’da 171,30 TL, İtalya’da 93,63 TL, Almanya’da 
204,21 TL, ve Belçika’da 141,95 TL iken Türkiye’de 32,13 TL dir. Yunanistan’da 
dahi günlük işçi ücreti 61,91 TL dır. Bu kadar düşük işçi ücretlerine rağmen istihsal 
olunan mallarda rekabet edemeyişimizin nedeni ise maliyetin yüksekliğidir. Bir 
yandan ucuz işçilik, diğer yandan gümrük himayesi ve sair avantajlara rağmen 
yüksek maliyetin nedenini aşırı kâra, âtıl kapasiteye, geri zihniyete, kötü yönetime 
bağlamak en isabetli düşünce tarzıdır. 

Özel sektör için verilen yukardaki örnekler yanında, kamu sektöründe durumu 
değişik değildir. Kötü yönetim, siyasi baskılar, adam kayırmalar, yöneticilerin sık sık 
değiştirilmesi v.s. gibi oluşumlar büyük sermaye yatırımlarının dahi zarar etmesine yol 
açmaktadır. Kamu kesiminde çalışan işçilere 1970 yılında yapılan zamların toplamı 
730 milyon lira, buna mukabil memur ve emeklilere yapılan zam yekûnu 13 milyar 
liradır. İki rakam arasında 17 katı aşan fart?: mevcuttur. Burada biran için Sayın Maliye 
Bakanının toplu sözleşmelerin enflâsyonist etkisinden bahsetmesini hatırlamadan 
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geçmek mümkün değildir. Bir yandan 13 milyarın tüketime dönüşmesinde fiyatların 
ne ölçüde etkileneceği düşünülmez ve başlı başına bir enflâsyon sebebi görülmezken, 
diğer yandan işçilere yapılan ücret artışlarının enflâsyonist etkilerinden bahsetmek 
sendikal düzene yönelen kasıtlı bir anlayış olmaktan başka türlü yorumlanamaz. Dar 
ve sabit gelirlilerin ücret artışlarına karşı olmak şüphesiz ki, aklımızdan geçmez. 
Ancak, Anayasamızın 45 nci maddesi istikametinde insanca yaşama seviyesine bir 
zümrenin Devlet eliyle ulaştırılmaya çalışılması normal karşılanırken, bir azınlık 
grupunun ortalama 35 lira brüt yevmiye almasına enflâsyonist sebep gösterecek 
anlayışa da yer olaımaz. Ankara ve İstanbul illeri geçinme endekslerinin kıyaslaması 
da bâzı gerçekleri su yüzüne çıkarmaktadır. 1970 yılma kadar Ankara geçinme 
endekslerindeki artışlar İstanbul’un gerisimde seyrederken, 1970 yılında İstanbul’da 
artış 7,9; Ankara’da ise 11,6 olmuş; 1071 Ocak - Haziran arasında da İstanbul’da % 
8, Ankara’da % 9 olmuştur. Kamu personelinin kesafetinden başka bir sebeple izah 
edilemiyecek olan bu durum da göstermektedir ki; sanayi merkezi olan İstanbul’daki 
artışlar yanında memur maaşlarının Ankara’daki etkisi ağır basmıştır. Bir de dünya 
ülkelerindeki fiyat mukayesesini yaptığımızda 72 ülke arasında Türkiye; Brezilya, 
Şili, Arjantin, Yugoslavya, Hindistan ve Grönland’dan sonra 7 nci gelmektedir. 
Benzer durumdaki Yunanistan’ın 51 nci geldiğini söylemek dahi yeter ölçüdür. 

Sonuç: Yukardaki açıklamalarımıza ters düflen Hükümet görüşü ve işveren 
çevrelerinin iddiaları arasında geçerli olanını tesbi’t edebilmek ve kesin bir yargıya 
vararak yanlış değerlendirmeden uzak sonuç alabilmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.313

Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz’in; 
İmam-hatip okullarının birinci devresinin kapatılmasının nedenlerini tespit 
etmek amacı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi 

A.P. grup başkanvekilleri Balıkesir milletvekili İbrahim Aytaç ile Uşak milletvekili 
Orhan Dengiz’in; imam - hatip okullarının birinci devresinin kapatılmasının 
nedenlerini tesbit etmek amacı ile Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 26 Ağustos 1971 tarihinde 
toplanan 155 nci birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi: 

“İmam - Hatip okullarının birinci devresinin kapatılmasına dair Tâlim Terbiye 
Heyetinin 4. 8. 1971 gününde verdiği 225 sayılı karar, Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Şinasi Orel tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Gerek Yüce Meclisin tasvibinden 
geçen İkinci Beş Yıllık Plânın bu hususa mütedair sarih ifadesi ve gerekse alâkalı 
mevzuat muvacehesinde, böyle bir kararın istihsâlinde âmil olan sâ’iklerin nelerden 
ibaret olduğunun anlaşılmasında kesin zaruret vardır. Ayrıca aziz Milletimizin bu 

313  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 146 (11 Ağustos 1971), 
s. 620-623.
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karar karşısındaki hassasiyetini gözden ırak tutmak mümkün değildir. Bu sebeplerle, 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu konuda Meclis araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederiz.”

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.314

İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki arkadaşının, gümrük mevzuatının 
uygulamadaki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak amacıyla Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/84)

İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki arkadaşının; gümrük mevzuatının 
uygulamadaki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
3 Eylül 1971 tarihinde toplanan 155 nci birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi: 

“Yürürlükteki Gümrük Kanunu, İkinci Dünya Savaşı sonu gerek ve koşullarına 
göre düzenlenerek 11. 11. 1949 tarihinde kanunlaşmış eski bir kanundur. O günden 
bu yana adı geçen Kanunun üzerine eğilerek değiştirilmesi için ciddî bir çalışma 
yapılmamış, buna nedense ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak, 1954 tarihinde yürürlüğe 
giren 6290 sayılı Kanunda öngörülen ve değer esasına dayanan gümrük giriş tarife 
cetveli yukarda sözü edilen kanuna eklenmiştir. Ayrıca, zaman zaman yapılan 
bâzı değişiklikler kanunun tümünü kapsamıyan ve köklü olmıyan değişiklikler 
‘mahiyetinde kalmıştır. Söz konusu değişiklikler gümrük işlemlerindeki 
uygulamalarda kolaylık ve basitlik sağlamayı amaç edinmişle de daha sonra alman 
kararlar ciddî ve ilmî araştırmalara dayanmadığından ve genellikle kişisel görüşler 
olduğundan gerekli «tkinlikte olamamış ve beklenen yarar da sağlanamamıştır. 
Aksine bu yeni esaslar uygulamada devamlı olarak yakınma ve sızlanmalara 
sebep olmuştur. Gümrük örgütü bir çok bakanlıkların görev ve sorumluluklarını 
üzerinde taşıyan, buna karşılık hiç bir ciddî ve esaslı çalışma düzeni bulunmıyan 
ve inisiyatife sahibolmıyan bir teşkilât niteliğindedir. Çok karışık ve çapraşık 
gibi görünen ve genellikle Gümrük Kanunu hükümlerinden esinlenerek çıkartılan 
yönetmelik, genelge ve bildiriler eskilerinin ‘hemen hemen aynıdır. Çok küçük 
değişiklikler getirir. Ama ne var ki, gümrük mevzuatı yıllar geçtikçe artmış, bir çığ 
gibi büyüyerek ilgilileri korkutur bir duruma gelmiştir. Özellikle gümrük muayene 
memurları yaptıkları işlemlere çekingenlikle katılmaktadırlar. Sık sık değişen 
mevzuat hükümlerinin getirdiği işlemler karşısında her uygulama için Bakanlıktan 
bilgi istenmekte ve büyük bir kararsızlık içinde işlemlerin gecikmesine, şikâyetlerin 
artmasına selbebolmaktadırlar. Yaşadığımız yüzyılın son yarısında uluslararası 
ticaret ve ekonomideki gelişmelerin gösterdiği çok yönlülük, bâzı uluslararası 
kuruluşlara katılmış bulunmamız yerli sanayiinin ve ihracatın gelişmesi, kalkınma 
esasının aynı zamanda turizm sorununun da çözülmesine bağlı olması, dış ülkelere 
her geçen \gün artan bir tempo ile işçi gönderilmesi, Gümrük Kanununun tümünün 
yeniden ele alınarak günün gerek ve koşullarına göre düzenlenmesine duyulan 

314  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 155 (26 Ağustos 1971), 
s. 206.
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ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, yolcu beraberinde getirilen ve ticari bir 
anlam taşımıyan eşyanın yalnız Gümrük Vergisi 250 TL nı geçtiğinden, gümrüş 
giriş beyannamesi doldurma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk yürürlükteki kanun 
hükümlerinden ileri gelmektedir. Böyle bir beyannameyi doldurmak ise, sade bir 
vatandaşın yapamıyacağı ibir sürü teknik işlemleri gerektirmektedir. Bu söbeple adı 
geçen beyanname ve ona ilişkin işlemler ilgili tarafından bir gümrük komisyoncusuna 
yaptırılmakta ve pazarlık esasına dayanan bir ücret ödenmektedir. Komisyoncular 
genellikle eski gümrük personeli olduklarından ve halen çalışan gümrük personeli 
ile yakın ilişkileri bulunduğundan, yürürlükteki gümrük mevzuatının açık yönlerini 
çok iyi bilmekte, gümrük tarife cetvelinde istedikleri gibi işlem yapabilmektedirler. 
1967 yılı içinde yalnız Sirkeci Gümrük Müdürlüğünde 14 445 aded gümrük 
giriş beyannamesi doldurulmuştur. Tüm gümrük hudut kapılarında doldurulan 
beyanname adedinin 200 bin civarında olduğu iddia edilmektedir. Gümrük depoları 
bu nedenle çeşitli yolcu beraberinde getirilen ve gümrüklerden çekilemiyen itlhal 
malı eşyalarla doludur. Yıllardan beri bu nedenle suiistimal iddiaları ortaya atılmakta 
ve bu iddialar milyonlarla ifade edilmektedir. Ayrıca yanan gümrük depoları günlük 
gazete haberlerinden olmuştur. Ticari amaçlarla getirilen eşyalarla yolcu beraberinde 
getirilen eşyanın aynı ithal rejimi içinde işlem görmesinden vazgeçilmesi ilk tedbir 
olarak görülmektedir. Türkiye’nin ihracatında Devlet olarak girişilen her türlü 
teşebbüslerin aksadığı yer gümrük olmaktadır. İhracatın gelişmesi, ödemeler dengesi 
yönünden büyük önem taşımaktadır. Kaldı ki, uluslararası bütün bağlantıların Ortak 
Pazar ile yapılan anlaşma sonunda yürürlüğe giren katma protokol hükümleri 
muvacehesinde ödemeler dengesi önemini daha da artırmıştır. Bu itibarla ihracatın 
artması yönünden alınacak bütün ekonomik tedbirler yanında ve başında, gümrük 
düzenini yeniden ele alarak düzenlemek ihtiyacı gelmektedir. Ancak, sözü edilen 
düzenlemede hudut kapılarında uygulanan işlemlerin genel duurmu, hudut işlemlerini 
düzenliyen mevzuattan değiştirilmesi gerekli olan hakkındaki görüşler ile hudut 
kapılarında uygulanan sağlık, polis, gümrük işlemleri ve onlara ilişkin sorunların 
çözümlenme biçimleri ve taşıtlı turistlere uygulanan işlemlerdeki sorunlar ve çözüm 
biçimleri, gümrük muhafaza teşkilâtı çalışmalarındaki aksaklıklarla hudut kapılarını 
ortak sorunları ve çözüm yollarını kapsamak üzere 8 bölümden meydana gelen temel 
meselelerin birlikte ele alın-’ ması halinde gümrük sorununu çözebilmek im-^ kânı 
ortaya çıkabilir. Mâruzâtta bulunduğumuz konunun önemini arz etmeye çalıştık. 
Bu nedenle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.315

315  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 161 (3 Eylül 1971), 
s. 694-695.
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Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu’nun; TRT’yi düzene sokmak ve Türk 
Milletine lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek maksadı ile Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/85)

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu’nun; TRT yi düzene sokmak ve Türk 
Milletine lâyık, tarafsız bir kurum haline getirmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 6 Eylül 1971 tarihinde toplanan 163 ncü birleşiminde Genel Kurul’a 
takdim edildi:

“Anayasanın 121 nci maddesine göre, Radyo Televizyon istasyonları idaresi, 
kamu tüzel kişiliğini haiz, özerk müessese olarak kabul edilmiştir. TRT yayınlarının 
tarafsızlık esasına göre yapılacağı hususu ile, halkın kültür ve eğitim, hizmetlerine 
yardımcılık görevi de aynı maddede hükme bağlanmıştır. 1961 Anayasasının ilgili 
maddesinin gerekçesine göre, TRT ye özerklik tanınmış olmasının asıl maksadı; 
bu müessesenin her türlü siyasi tesirlerden uzak olarak, kendisine verilen kamu 
hizmetleriyle Türk vatandaşlarının maddi ve mânevi anlamda daha mutlu ve 
müreffeh bir hayat seviyesine ulaşmalarına yardımcı olmasını ve kendisinin de 
daha uygun şartlar içindee gelişmesini ve böylece memlekete daha faydalı bir hale 
gelmesini sağlamaktır. TRT Kurumunun Devlete, millete ve vatandaşlara karşı olan 
görevlerinin nelerden ibaret olduğu, kendi kanununda ve 1961 Anayasasının çeşitli 
maddelerinde, türlü şekillerde yer almış bulunmaktadır. 

Nitekim, Anayasanın başlangıç kısmında bu Anayasanın temel görevi ve niçin 
hazırlandığı veciz bir şekilde şu ifadelerle açıklanmıştır. Türk Milletinin bütün 
fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ülküler etrafında toplıyarak, millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi 
amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh 
ilkesinin, millî mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk devrimlerine 
bağlılığın tam şuuruna sahibolarak, insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, 
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat 
altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal 
temelleriyle kurmak.» Anayasanın maksat ve hedefi bu olunca, Anayasada yer alan 
bütün müesseselerin de, kuruluş kanunlariyle, aynı maksadı temin için görevli 
olacakları ve bu görevlerini yerine getiremedikleri veya kasden getirmedikleri 
nisbette, ilgili kanunlara göre sorumlu olacakları tabiîdir. TRT idaresinin 10 yıllık 
tatbikatı ve bilhassa son yıllardaki tutum ve davranışı açıkça göstermiştir ki, bu 
kurum, Anayasanın başlangıç kısmında yer alan esas amaca ve kuruluş kanununa 
uygun olarak görevini yapmak şöyle dursun; bilâkis, Devleti ve milleti bölücü, 
Türk vatandaşlarını kamplara ayırıcı, birbirine düşman edici, millî birlik ruhunu 
zedeliyici, Atatürk milliyetçiliğinden uzaklaştırıcı, Yurtta sulh ve sükûn bozucu, 
millet egemenliği prensibini zedeleyici, millî dayanışmayı sarsıcı, ferdin ve 
toplumun huzur ve refahını ortadan kaldırıcı, Cumhuriyetin niteliklerine ters düşen 
yıkıcı ideolojik faaliyetlere geniş çapta alet olmuş, hattâ bâzı özel programlariyle, 
Türk halkını, Anayasanın meşru müesseselerine karşı direnmeye teşvik ve tahrik 
edici tutum ve davranışlar içine de girmiştir. 
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Ayrıca, TRT idaresinin, Devlet bütçesinden kendisine ayrılan ödenekleri kanuni 
görevinin ifası istikametinde kullanmayıp; sorumsuz bir şekilde, kanunsuz harcamalar 
yaptığı; sanat ve edebiyat ödülleri adı altında, yıkıcı ve bölücü nitelikleriyle ve aşırı sol 
faaliyetleriyle tanınmış bâzı kimselere maddi imkânlar sağladığı ve böylece görevini 
kötüye kullandığı gerek matbuatta, gerek meclislerde ve gerekse, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonlarında misaller verilmek suretiyle iddia edilmiştir. 
TRT Kurumu kesinhesaplarının, bu sene Karma Komisyonda ibra edilmiyerek, 
Başbakanlığa iade edildiği de yüksek malûmlarıdır. Anayasa ve kanunlara aykırı 
tutum ve davranışları dolayısiyle 12 Mart muhtırasının verilişine sebebolan 
hâdiselerden kabul edilerek bir kısım TRT mensupları Sıkıyönetim mahkemelerince 
tutuklanmış; bir kısım memurların da suçları ve kusurları sabit görülerek, Genel 
Müdürlükçe bunların görevlerine son verilmiştir. Son defa genel müdürlüğe tâyin 
edilen Sayın Musa Öğün’ün 1. 9. 1971 tarihinde TRT yayınları arasında okunan 
beyanatı, son derece ilgi çekici olup, pek çok gerçekleri vatansever duygularla Türk 
Kamu oyuna duyurmuş bulunmaktadır. Buna karşılık, TRT Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Suat Sinanoğlu’nun 4. 9. 1971 tarihinde TRT yayınlarında okunan beyanı 
ise, Genel Müdürün iddialarını naksedici mahiyette görülmektedir. Kanaatimize ve 
müşahadelerimize ıgöre, gerçek olan odur ki, TRT Kurumunda; görevini kanunlar 
çerçevesinde dürüst bir şekilde yapan vatansever memurları yayında, kurumun 
özerklik niteliğine sığınarak, Anayasanın ve kanunların açık hükümlerine rağmen, 
aşırı sol fikirleri anarşistlere yardım eden veya suç teşkil eden fiillere bilerek katılan 
veya TRT ödeneklerini usulsüz ve kanunsuz şekilde harcamak suretiyle görevini 
kötüye kullanan memurların mevcudolduğu da anlaşılmıştır. Bu yüzden, Türk Kamu 
oyunun TRT Kurumuna saygısı ve itibarı kalmamıştır. 

Bunun içindir ki, yeni Hükümet ve Parlâmento da, Anayasanın TRT ile ilgili 
maddesini değiştirmek lüzumunu hissetmiştir. Bu gerekçe ile ve gerçek durumu 
tesbit maksadiyle; 

1. TRT mensuplarından, 12 Mart muhtırasına sebep teşkil eden olaylara ismi 
karışan veya program ve yayımlar yoliyle Tıugün suçlu durumda olanlara yardım 
etmek suretiyle görevini kötüye kullananlar bulunup bulunmadığını tesbit etmek, 

2. TRT nin bütçe gelirlerini, kurumun amacına uygun olmıyan bir şekilde usulsüz 
ve kanunsuz olarak sarf edenler mevcut ise, bunların sorumluluk derecelerini tesbit 
etmek, 

3. Yeni Genel Müdürün ve Yönetim Kurulunun, TRT yi düzene sokmak ve 
Türk Milletine lâyık, tarafsız ve milliyetçi bir kurum haline getirmek hususundaki 
gayretlerine ışık tutmak, Maksadiyle, Anayasanın 99 ncu maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması yapılmasını ve bunun için gereğinin ifasını arz ederim.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.316

316  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 163 (6 Eylül 1971), s. 6-7.
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Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 5 arkadaşının; hayvancılığı, 
su ürünlerini, beslenme mevzunu bünyesinde birleştirecek bir bakanlığa ihtiyaç 
olup olmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/87)

Afyon Karahisar milletvekili Süleyman Mutlu ve 5 arkadaşının; hayvancılığı, su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde birleştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup 
olmadığını tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 20 Eylül 1971 tarihinde 
toplanan 164 nci birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi:  

Türkiye’de nüfusumuzun % 62 si halen teknolojinin girmediği tarımla bilfiil 
uğraşmaktadır. Tarım nüfusumuzu % 62 den % 25 - 30 a indirip, % 37 - 42 sini sanayi 
alanına kaydıramadıkça ekonomik yönden kalkınmamız ve işsizliği önlememiz 
bugün için imkânsız görünmektedir. Tarım ülkesi olmamıza rağmen, gerçek bir 
tarımcı ülke olmadığımız ve tarım politikamızın da bulunmadığı kanısındayım. 
Türkiye, hayvancılık yönünde sayı bakımından dünya dördüncüsü olmasına 
rağmen, beslenmede en çok tahıl ve en as protein tüketen ülke durumundadır. Tarım 
ürünlerimiz ciddî bir lâboratuvar ve genetik araştırmadan yoksun olup, sertifikalı 
adı altında köylüye verilen tohumlarımızın ve damızlık adı altında köylüye verilen 
hayvanlarımızın ciddî bir araştırma mahsulü olduğuna inanamıyorum. Her yıl 
buğday ithal ediyoruz. Organizasyon yokluğu sebebiyle protein kaynaklarımız et 
- süt, yumurta, balık, v.s. yok olmakta, büyük şehirlerimiz et sıkıntısı çekmekte 
iken her yıl hudutlarımızdan ortalama 4-5 milyar canlı hayvan kaçakçılığı devam 
etmektedir. Sadece salgın hastalıktan 10 milyar liranın üzerinde canlı hayvan 
kaybımız olmaktadır. Bâzı derin sorunlara Tarım Bakanlığının cevap vermemesi 
nedeniyle, bâzı kuruluşlar bâzı bakanlıkların bünyesine kaydırılmış olup, bunlar 
ise, bugünkü durumu ile hayvancılığı geliştirmek ve teşvikten uzak sadece ticaretle 
uğraşmaktadırlar. Yapağı - tiftik, Et - Balık Kurumu, Yem Sanayii v.s. 1925 yılı 
tarım sorunlarımız ile bugünkü sorunlarımız kıyas edilemiyacek kadar geniş ve 
detaylarına kadar ihtisaslaşmayı icabettiren bir yol üzerinde olduğumuzu göz önüne 
almamız gerekmektedir. 1965 -1971 yılları arasında bitkisel ve hayvansal üretim 
için ayrı ayrı Devlet ne vermiş, ne almış, millî hâsılaya bu iki sektörün katkıları ne 
olmuş, ithalât ve ihracat durumları mukayese edilerek gerçeklerin tesbit edilmesiyle 
dağınık vaziyette bulunan hayvansal üretim, tüketim, sanayi ve ticaret kuruluşlarının 
bir araya getirilmesinde yeni bir teknolojik organizasyona lüzum olup, olmadığını 
bilmemize ihtiyaç vardır. Hem bitkisel hem de hayvansal üretim esas hüviyetine 
kavuşturulmalıdır. Hayvancılığı, su ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde 
birleştirecek bir Bakanlığa ihtiyaç olup olmadığını tesbit amaciyle Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.317

317  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 164 (20 Eylül 1971), 
s. 22-23.
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Ankara Milletvekili Kemal Ataman ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin; 
güreş, sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun nedenlerini ve alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/88)

Bu önerge de Millet Meclisi’nin 20 Eylül 1971 tarihinde toplanan 164 ncü 
birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Güreş, Türk Milletinin eskiden beri büyük başarılar elde ettiği bir ata 
sporudur. Tarihin bilinmiyen zamanlarından bu tarafa, Milletimiz bu spor dalında 
yaratılışın kendisine verdiği kudret ve kabiliyet sayesinde büyük ilgi duymuş ve 
küçümsenmdyecek başarılar elde etmigıtir. Örneğin : Koca Yusuflar, Kurtdereliler 
ve diğerleri ismimizi Cihana duyuran büyük Türk pehlivanlarıdır. Bu güreşçilerin 
torunları Yaşar Doğular, Celâl Atikler, Ahmet Ayıklar ve başkaları Türk güreşinin 
unutulmaz temsilcileridir. Bu pehlivanlarımız atalarına lâyık olarak Şanlı 
Bayrağımızı şampiyonluk gönderlerinde defalarca dalgalandıran birer değer olarak 
güreş tarihimize geçmişlerdir. 

Ancak şu an açık kalble ifade etmek gerekirse, son yıllarda güreş grafiğimiz 
süratle düşüş göstermiş, katıldığımız milletlerarası her müsabakada korkulur rakip 
çıkmış bulunmaktayız. Son defa Sofya’da yapılan dünya şampiyonasında güreşimiz 
büyük bir hezimete uğramış serbest stilde onuncu Groke - Romen güreşlerinde ise 
sekizinciliğe kadar düşmüş bulunmaktayız. Bu sonuç yediden yetmişe her Türkü 
üzmüş Türk güreşinin geleceğinden ümit kesmemize sebebolmuştur. 

Durum bu olunca Meclisimizin bu millî dâvaya biran evvel eğilmesi kaçınılmaz 
bir zorunluk haline gelmiştir. Yukarda arz ettiğim sebeplerle Türk güreşinin hali 
ve geleceği hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına delâletlerinizi saygıyla dileriz.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.318

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın; usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, 
düzensiz otlama ile orman yangınlarına, böcekler ve hastalıklara karşı 
ormanlarımızı korumak için alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi

İçel milletvekili Celâl Kargılı’nın; usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlama ile orman yangınlarına, böcekler ve hastalıklara karşı ormanlarımızı korumak 
için alınacak tedbirleri tesbit etmek amacvyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 20 Eylül 1971 
tarihinde toplanan 164 ncü birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi:  

318  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 164 (20 Eylül 1971), 
s. 23-24.
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“Bugün yurdumuzun genel alanı 78 058 000 hektardır. Ormanlık alan ise 18 
273 193 hektar olup, yurt topraklarının % 23,4 ünü kaplamaktadır. Bu ormanlık 
sahanın 5 400 285 hektarı normal ve 4 280 337 hektarı da bozuk olmak üzere, 
toplam 9 080 622 hektarı koru ormanıdır. Yani koru ormanlık saha Türkiye’de genel 
ormanlık sahanın % 53 üne tekabül etmektedir. Geri kalan ormanlık arazimizin ise 
1 793 793 ü normal ve 6 798 778 hektarı da bozuk olmak üzere toplam 8 592 571 
hektarı baltalık ormandır. Baltalık orman sahası ise, genel orman sahamızın % 47 
sini teşkil etmektedir. Orman varlığı bir milletin ve vatanın can damarıdır. Bu böyle 
bilinmesine rağmen, Türkiye’de ormanlarımızın korunması yolunda ciddî ve köklü 
tedbirlerin alınmaması orman varlığımızın mahvına sebep teşkil etmektedir. Yapılan 
istatistiklere göre, 1945 - 1947 yılları arasında yangınlar yüzünden tahrilbolan orman 
alanı 350 421 hektar olup, aynı anda bu sahada yanan orman ürününün miktarı ise, 
4 082 M3 yakacak ve 18 ini 361 kental da yakacak odun tutmaktadır. 1960 - 1900 
yılları arasında da yangınlar 422 946 hektarlık ormanlık sabayı yok etmiştir. 20 yıllık 
ortalamaya göte, yangından zarar gören yıllık orman sahasının 21 147 hektar olduğu 
tesbit edilmiştir. 1968 yılında 7 540 hektar orman alanı yanmış, yanan bu alamda 192 
926 metreküb yapacak odun ve 138 459 kental da yakacak odun tamamen yanmış ve 
aynı yıl bu yangınların maddî zarar tutan 26 895 529 Türk Lirası civarında olmuştur. 
1969 yılında yanan orman alanı 16 364 hektar olmuş ve bu yangınlarda 201 341 
metreküp yapacak ve 830 780 kental da yakacak odun yanmıştır. Bu yangının para 
olarak zarar - ziyan tutan da 50 375 417 Türk Lirasıdır. 1970 yılında ise, yangınlardan 
dolayı orman sahası 13 910 hektar olmuş ve bu yangınlarda da 164 038 metreküb 
yapacak ve394 380 kental da yakacak odun yanmıştır. Bu yangının da maddî olarak 
zarar ziyanı 40 000 000 TL smı aşmaktadır. 1937 - 1949 yılları zarfında ortalama 
yıllık yanan orman oranı, 51 620 hektar iken, 1950 - 1962 yıllan arasında yıllık yanan 
orman oranı 27 805 hektara inmiş ve bu rakam 1963 - 1969 yıllan arasında da yılda 8 
782 hektara düşmüşken, 1969 yılında yeniden yanan orman alanının 16 364’e, 1970 
yılında da 13 910 hektara çıkması bu konudaki gelişmelerin nedenlerine ışık tutması 
yönünden dikkate şayandır. Sadece 1969 yılında ise, ormanlarda orman açmadan 10 
169, usulsüz ağaç kesmeden 28 188, ve taşımadan da 28 970 olmak üzere toplam bir 
yılda 62 327 aded suç tesbit edilmiştir. Bu suçların ormana verdiği aynı yıldaki zarar 
104 984 metreküp yapacak ve 577 478 kental da yakacak odun olmak üzere maddi 
bakımdan 30 milyon TL yi bulmaktadır. 1945 - 1964 yılları arasında yapılan usulsüz 
kesin sonucunda 3 430 441 metreküp yapacak odun ve 13 320 329 kental da yakacak 
odun zarar ziyana uğramıştır. Yine, 1968 yılında 36 136 hektar orman arazisi zararlı 
böcek ve haşare işgaline uğramış, bunun ancak aynı sene, 28169 hektarı mücadele 
sahası içine alınabilmiştir. 1969 yılında ise, 79 460 hektar orman sahası zararlı 
böcek ve haşare işgaline uğramış bununda aynı yıl 72 272 hektarı mücadele sahasına 
alınmıştır. Bulgun Türkiye’de her yıl ormansızlık yüzünden meydana gelen sellerin 
tesiri ile en verimli topraklarımız denizlere dökülmekte ve bunların yerini taş, kaya 
ve melezler kaplamaktadır. Her yıl aşınma sonucu denizlere dökülen topraklarımızın 
400 000 000 tondan fazla olduğu düşünülecek olursa, erezyonun yurdumuz için 
ne büyük bir felâket ve âfet olduğu anlaşılacaktır. Orman varlığımızın korunması 
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konusunda köklü ve ciddî tedbirler alınmaması neticesinde Türkiye’nin 12 yıl sonra 
tamamen ormansız kalacağına dair ortaya atılan iddialar mevcuttur. Türlü nedenlerle 
korunamadığı yüzünden tahribolan ve ormansızlaşan orman arazilerinin yeniden 
ormanlaştırılması konusunda 100 ilâ 200 seneye iihtiyacolduğu hesafbedilecek olursa, 
ve ormanların millet ve vatan için öneminin büyüklüğü göz önüne alınırsa, o zaman 
kolaylıkla orman varlığımızın korunması üzerine ne derece ciddiyetle eğilmemiz 
gerektiği ortaya çıkacak ve anlaşılacaktır. Yukardaki nedenlerle, usulsüz kesim, tarla 
açma, yerleşme ve düzensiz otlatma ile, orman yangınları ve orman böcekleri ve 
hastalıklarına karşı orman varlığımızın korunmasını sağlamak amaciyle, alınacak 
tedbir ve çareler tesTbit etmek yönünden, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu 
konuda bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.319

Konya Milletvekili Faruk Sükan’ın; memleketimiz için halk sağlığı 
bakımından tehlike teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile ilgili olarak 
alınacak tedbirleri tespit etmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/90)

Konya Milletvekili Faruk Sükan’ın; halk sağlığı bakımından tehlike teşkil eden 
bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek maksadı 
ile Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 22 Eylül 1971 tarihinde toplanan 165 nci birleşiminde 
Genel Kurul’a takdim edildi:

“Memleketimiz için halk sağlığı bakımından tehlike teşkil eden; bulaşıcı barsak 
hastalıkları  ile ilgili ilişikte takdim ettiğim Meclis araştırması önergesi hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince muamele yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Salgın yapan bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, bilgili, plânlı ve programlı bir 
çalışma düzenine sahibolabilmek için; yurdumuzda çevre sağlık şartlarının, tehlikeli 
bulaşıcı hastalıkların ve bunlarla mücadelenin hakiki durumu ilmî ve objektif esas ve 
usullerle tetkik ve tesbit edilerek bilinmesi lâzımdır. 

2. El - Tork Kolerası, girdiği yerden zor çıkan, arkasında kirli yerler ve Portörler 
yani mikrop taşıyıcı kimseler bırakan bir hastalıktır. Yurdumuza girmiş ve yerleşmiş 
bulunduğuna göre El - Tor Kolerasının ciddî ve ilmî epidemiyolojik tetkik ve 
araştırması yapılmalıdır. 

3. Bulaşıcı barsak hastalıklarının tehlikeli patlamalar ve salgınlar yapmaması 
için alınmış bulunan tıbbi, sıhhi ve fennî tedbirler ve çalışmalar yeterli ve tatminkâr 
mıdır? 

4. Komşu ülkelerde mevcut kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların sirayetleri 
bakımından yurdumuzun «Hassas bölgelerinde alınmış bulunan tedbirler, sirayeti 
önleyici ve koruyucu mahiyetteki sağlık hizmetleri ve organizasyonu yeterli midir? 

319  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 164 (20 Eylül 1971), 
s. 24-25.
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5. Memleketimizde istihsal edilmekte olan aşılar ve serumlar, tıbbi ve fennî 
standartları haiz evsafta yurt ihtiyaçlarını karşılıyabilecek seviye ve miktarlara 
erişebilmiş midir? 

6. Yurt sağlığına değerli hizmetler ifae etmekte olan hıfzısıhha müesseselerimiz 
bugünkü tıbbi ve teknoloük gelişmelere uygun olarak, arzu edileni verebilecek 
teşkilât, personel, cihaz ve tesislere sahip bulunmakta mıdır? 

7. Kalkınma plânlarında ve yıllık icra programlarında derpiş edilen koruyucu 
sağlık hiznetlerinin geliştirilmesi, çevre sağlığının ıslahı ve bulaşıcı hastalıklardan 
korunma ile ilgili tedbirlerin yerine getirilememesinin ve başarıya ulaşılamamasmm 
sebepleri nelerdir? 

8. Bu problemleri çözebilmek ve müspet neticeler istihsal edebilmek için kısa 
ve uzun vadeli olarak neler yapmak ve nasıl bir çalışma sistemi kurmak lâzımdır? 

9. Bu konularla ilgili milletlerarası teşekküller ve bu arada Dünya Sağlık Teşkilâtı 
ile münasebetlerimiz ve karşılıklı işbirliği çalışmaları tatminkâr bulunmakta mıdır? 
Bulaşıcı salgın hastalıklar sebebiyle mâruz kaldığımız tahribat ve can kaybı, zelzele 
ve diğer âfetler kadar olduğu halde Devlet olarak gösterilen tepki, hassasiyet 
ve alman tedbirler maalesef aynı ölçüde olmaktadır. Geri ülkeler hastalığı olarak 
vasıflandırılan bulaşıcı hastalıklar, (Tifo, paratifo, dizanteri, kolera ve bağırsak 
parazitleri) memleketimizde insan sağlığı bakımından tehlikeli ve önemli problemler 
yaratmaktadır. Yurdumuzda bu hastalıklar, zaman, saman büyük can kayıplarına 
sebobolmuş, halkımızın sağlığına ve insan gücümüze zararlar vermiştir. Meselâ; son 
on yıl içerisinde tifo, paratife, dizanteri, salgınlarından ölenlerin ve hastalananların 
sayılarının çok üzücü rakamlara baliğ olduğunu kaydetmek isteriz. Keza 1970 yılı 
Ekim ayında İstanbul’da Sağmalcılar mıntakasında ortaya çıkan El-Tor kolerası; 
sayısı altmışın üzerinde (Bilinen) vatandaşımızın can kaybına ve binbeşyüz civarında 
(Bilinen) vatandaşımızın da hastalığa yakalanmasına sebebolmuştur. Böylece El - 
Tor kolerası; tifo, paratifo, basili, dizanteri gibi yurdumuzda mevcut ve zaman zaman 
salgınlar yapan, andemik karekterli yani, mahallî bölge hastalıkları arasına girmiş ve 
yerleşmiş bulunuyor. Dünya Sağlık Teşkilâtı, halen Asya, Afrika ve Orta - Doğu 
memleketlerinde koleranın salgınlar halinde tahribat yapmaya devam ettiğini ilân 
etti. Bu itibarla koleranın komşu dış ülkelerden ve bahusus, Suriye, Irak ve İran’dan 
yurdumuza her an, kolaylıkla sirayetinin mümkün olabileceğini daima hatırdan 
çıkarmamak ve ona göre tedbirler almak lâzımdır. Memleketimizde köy, kasaba 
ve hattâ şehirlerimiz ve elverişli çevre sağlığı şartlarından ileri derecede mahrum 
bulunmaktadır. Şehirleşmenin hızlı ve düzensiz gelişmesi; sıhhi, sosyal ve ekonomik 
problemleri de beraberinde getiren geniş gecekondu bölgelerinin doğmasına âmil 
olmaktadır. İçme ve kullanma suyu, kanalizasyon, lâğım, hela, mesken ve gıda 
maddeleri gibi meseleler, bugün Türkiye’de halk sağlığını tehdi deder mahiyette 
karşımızdadır. Böylece belirtmek mecburiyetindeyiz ki; memleketimiz salgınlar 
yapan bulaşıcı hastalıklar için müsait vasat ve şartlara haiz bulunmaktadır. Netice 
olarak şunu ifade etmek istiyoruz. Çevre sağlığı problemleri ve koruyucu sağlık 
hizmetleri bir sistem içinde halledilmedikçe bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, 
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kökünden kazınması çok zordur ve hattâ mümkün değildir. Bu ilmî bir gerçektir. 
Bu sebeplerle sosyal ve ekonomik hayatımız için büyük tahribat yapan tehlikeli 
salgınların aniden patlak verebileceğini hesabetmek ve ona göre lüzumlu tedbirleri 
almak iktiza eder. Şu halde Türkiye; insan sağlığı ve tehlikeli bulaşıcı hastalıklar 
bakımından (Hassas bölgeleri) ihtiva eden bir ülke halindedir. Milletçe elem verici 
olayları tekrar yaşamamak için; eksikleri, kusurları ve hataları iyi bilmek, tesbit 
etmek ve onlardan ibret dersi almak lâzımdır. Bu husus aynı zamanda Devlet 
yönetimindeki ciddiyet ve sorumluluk derecesini de açıklığa kavuşturur. Bu maksat 
ve düşünceler içinde (Bulaşıcı barsak hastalıkları) ile ilgili aşağıdaki hususların 
Yüce Meclislerimizce ciddî bir inceleme ve araştırma konusu yapılmasını ve Büyük 
Meclisin iradesini ortaya koymasını faydalı ve zaruri görüyoruz.” 

Başkan, önergenin gündemdeki yerini alacağını ve sırası geldiğinde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a duyurdu.320

320  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 165 (22 Eylül 1971), 
s. 68-70.
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Türk basını ve mensuplarının sorunlarını tespit etmek üzere kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/81)

Millet Meclisi’nin 12 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 125 nci birleşiminde Türk 
basını ve mensuplarının sorunlarını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Ancak  oylama sonucunda seçime 66 
üyenin katıldığı anlaşıldığından ekseriyet olmadığı için ismen tasnif yapılmadı.321 

Seçim, 20 Eylül 1972 tarihinde toplanan 135 nci birleşimde yinelendi.  Bu tarihte 
C.H.P.de vücut bulan son ayrılık hareketi ve onu takiben kurulmuş bulunan C.P. 
nin bir grup halinde Mecliste kurulması, kuvvet oranını değiştirdiğinden daha önce 
13 kişiden kurulması kararlaştırılan bu komisyonun yeni kuvvet oranına göre, 15 
kişiden kurulması gerekiyordu. Bu hale göre; A.P. 8, C.H.P. 4, D.P. 1, M.G.P. 1, C.P. 
1 üye vermek suretiyle 15 kişilik bu komisyon kurulacaktı. Bu sebeple Başkanlıkça 
C.P. ye yeni aday göstermesi yönünden tebligat yapılacağından bu seçimin yapılması 
mümkün olamadı.322 

11 Ekim 1972 tarihinde toplanan 144 ncü birleşimde çalışma yılının sonuna 
gelinmiş bulunması nedeniyle ve Millet Meclisinde bir başka grubun kurulmuş 
olması itibariyle oranlarda bir değişiklik olması gerektiğinden Komisyon teşkili 
hususundaki seçim ertelendi.323 

Hatay Milletvekili Hilmi Özkan ile Adana Milletvekili Ali Rıza 
Güllüoğlu’nun, gündemin 7. sırasında bulunan, pamuk üretiminin ihyası, 
teşvikli ve istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergelerinin, Meclis araştırmasına çevrilmesi hakkında 
önergeleri

Hatay milletvekili Hüsnü Özkan ile Adana milletvekili Ali Kıza Güllüoğlu’nun, 
gündemin 7 nci sırasında bulunan, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen 
seviyeye ulaştırılması için, alınması gereken tedbirleri tesbit etmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergelerinin, 
Meclis araştırmasına çevrilmesi hakkında önergeleri, Millet Meclisi’nin 15 Kasım 
1971 tarihinde toplanan 4 ncü birleşimde kabul edildi.324

321  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 125 (12 Temmuz 1972), 
s. 556.
322  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 135 (20 Eylül 1972), 
s. 16.
323  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 144 (11 Ekim 1972), 
s. 265.
324  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 4 (15 Kasım 1971), s. 53.
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İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Halkapınar tesislerinin yapımı ile ilgili 
olarak gerçeklerin belirlenmesi için Anayasanın 88. maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/91)

Çetin Yılmaz (İçel) tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Halkapınar 
tesislerinin yapımı ile ilgili olarak gerçeklerin belirlenmesi için Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 17 Kasım 1971 tarihinde toplanan 5 nci birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Geri kalmış yoksul bir ülke olan Türkiye büyük fedakârlıklara katlanarak 
ekonomik gücünün küçümsenmiyecek bir bölümünü sporla ilgili yatırımlara 
ayırmaktadır. İnşaat sektöründeki yatırımların büyük bir kısmını ise spor tesisleri 
teşkil etmektedir. Kabul etmek gerekir ki, sporda çağdaş ulusların ulaştıkları düzeye 
ulaşmak yeltenekli sporcuların yanında yeterli tesis ve malzemeye sathiibolmayı da 
gerektirir. Ancak o zamandır ki, çağımızın gerektirdiği bilimsel ve modern çalışma 
sağlanabilir ve başarılar elde edilebilir. Bizde uzun yıllardır süregelen uygulama 
göstermiştir ki, halkımızın yarattığı büyük olanaklar yetersiz, bilgisiz yöneticilerin 
elinde gereği giibi değerlendirilmemekte ve Türkiye yeterli spor tesislerine bir 
türlü kavuşamamakta ve uluslararası müsabakalarda başarılı olamamaktadır. Her 
yıl bütçeden spora yapılan ödenekler yurdumuzun olanaklarına oranla çok önemli 
sayılabilecek miktardadır. Ne yazıktır ki, bu ödenekler ve özellikle tesislerin 
yapımına ayrılanlar gereksiz yerlere çarçur edilircesine harcanmaktadır. Yatırımlar 
amacına uygun yapılmamaktadır. Ülkemizde yapılan yatırımlar ve özellikle spor 
yatırımları Türkiye’nin koşulları ve olanakları dikkate alınarak ve Plânlamanın 
gösterdiği hedeflere uygun olarak değil de, daha çok politik düşüncelerle hareket 
edilerek yapılmıştır. Yapılan spor tesisleri daima yanlış, eksik ve pek çoğu belirli 
seçim bölgelerini tatmin etmek ve kişilere çıkar sağlamak amaciyie yaptırılmıştır. 
özel hesaplarla yapımı başlatılan projelerin hiç birisi ihale süresinde ve ihale 
bedelleri ile bitirilememiştir. Yatırımların bitirilmesi yıllarca sürüncemede kalmakta 
ve tesisler ihale bedellerinim 3 - 5 katına maledilebilmektedir. Bu konuda örnekler 
boldur. Kesin olarak diyebiliriz ki, projesi tam uygulanmış ve ihale bedeli ve süresi 
içerisinde yapımı bitirilmiş bir tek spor tesisi yoktur. Ankara Cebeci Stadyumu, 
Eskişehir Stadyumu, İstanbul Fenerbahçe Stadyumu, Ankara Atatürk Spor Salonu, 
Denizli ve İzmit Stadyumları ve eklenebilecek yüzlercesini saymak mümkündür. 

Halkapınar Spor tesisleri; Bu örneklerden yalnız birini ayrıntılı olarak güzler 
önüne sermek, spor tesisleri inşaatında oynanan oyunları ve sağlanan özel 
çıkarların içyüzünü bütün çıplaklığiyle ortaya koymaya yeterlidir. Uluslararası bir 
organizasyonun iyi bir biçimde düzenlenmesi ulusça dileğimizdi. Nitekim İzmir’de 
yapılan Akdeniz oyunlarının organizasyonu bu ulusal dileğimize uygun olarak 
yapılmıştır denebilir. Fakat bu oyunların büyük gürültüsü arasında kamuoyunun 
dikkatinden bâzı gerçeklerin saklandığı kanaati bizde uyanmıştır. Bir kamu 
kuruluşu niteliğindeki mimarlar odasının yaptığı belgeli çalışmalar bu endişemizi 
kuvvetlendirmektedir. Açıklamalardan sonra ortaya çıkan durum bu konunun 
uyutulacağı izlenimini yaratmıştır. Değerli spor yazarlarımızın yıllardır yaptığı 
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uyarılar nasıl dikkate alınmamış ve sporumuz bugünkü duruma düşürülmüşse; bu kez 
de Halkapınar Spor tesisleri hakkında mimarlar odasının belgeli iddiaları ve konuya 
ciddî bir biçimde eğilen gazetelerin yayınları umursanmaz ve dikkate alınmaz gibi 
bir durum vardır. Basit demeçlerle bu konu da örtbas edilmek istenmektedir, kanaati 
yaygındır. 

Mimarlar Odası: Tesislerin yapımında Bayındırlık Kurulu ve mahkeme 
kararlarına aykırı olarak temel inşaatı fore kazıklarında müteahhide 9 milyon lira; 
beton kalıplarında şartname hükümlerine aykırı fiyat tesbitleri yapılarak 29 milyon 
liira fazla para ödendiğini iddia etmekte ve bunları belgelemektedir. İmalâtın 
kalitesiz yapıldığını ve çeşitli oyunlarla müteahhide 40 milyon kadar haksız kazanç 
temin edildiğini belirten Mimarlar Odası iddialarını ihale dosyasında mevcut evraka, 
inşaat kontrol elemanlarının yazı ve zabıtlarına, Bayındırlık Kurulu ve mahkeme 
kararlarına dayandırmaktadır. 

Bütün bunların yanında, tüm çabalara ve fedakârlıklara rağmen Halkapınar 
Tesislerinin yapımı bitmemiş, antrenman salonları, yüzme havuzu ve ısıtma merkezi 
ve tesislerin çevre düzenlenmesi yapılmamıştır.

Sonuç: 

1. Beden Terbiyesince ihale edilen ve yapımı sonradan Bayındırlık Bakanlığına 
devredilen Halkapınar Tesislerinin Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Plân hükümlerine 
aykırı olarak yürütüldüğü iddiasının, 

2. Tesislerin yapımının ihale süresince bitirilememesinden doğan ve bütçeye 
büyük külfetler yükliyen, maliyetin 3 - 5 kat artmasına sebebolan sorumlular 
hakkında soruşturmanın gerekli olup olmadığının, 

3. Bugüne değin büyük bu gibi yatırımlarda bir gelenek haline gelen proje 
yarışmasında kazanan projenin uygulanmasından vaz geçilerek Beden Terbiyesinin 
yetersiz teknik kadrosu -ki hazırladıkları projenin inşaat sırasında değişikliğe 
uğraması bunu kanıtlamaktadır- tarafından hazırlanan projenin bakanlık emriyle 
tercih edilmesinde yetkinin kötüye kullanılmasının var olup olmadığının, 

4. Halkapınar Spor Tesislerinin yapımında müteahhidin 40 milyon gibi büyük bir 
haksız kazanç sağladığı iddiasının gerçek olup olmadığının bilinmesi, 

5. Şartnamelere aykırı imalât yapıldığı ve kalitesiz bu imalâtı örtbas etmek için 
yetkili kuruluşlarca verilmiş raporlarda tahrifat yapıldığının, 

6. Tesislerin ikinci ihalesinin aynı müteahhide verilecektir kaydiyle yetkisiz 
kişiler tarafından ihale edildiğinin doğru olup olmadığının, 

7. Bundan böyle yapılacak tesislerde, yapıldığı iddia edilen bu gibi yolsuzlukların 
ve kitabına uydurmalarını meydana gelmemesi için bundan sonra alınacak tedbirlerin 
neler olabileceğinin ilkelere bağlanması. 

Yukarda özetle saydığım ve açıkladığım nedenlerle Halkapınar Tesislerinin 
yapımı ile ilgili olarak gerçeklerin belirlenmesi için Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması öneririm.” 
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Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.325 

Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye 
geniş kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere kurulan Meclis araştırma 
Komisyonuna üye seçimi (10/14); tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi maksadiyle 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/15); ruhsatsız silâh 
edinmek ihtiyacının meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek maksadiyle kundan 
Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/16); Hazine topraklarının dağıtımı 
konusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi (10/18); Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kalkındırılması ve yaşama 
seviyesinin yükseltilmesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi Millet Meclisi’nin 26 Kasım 1971 
Cuma günü toplanan 7 nci birleşimde gündeme alında, ancak komisyonlara üye 
seçimi için yapılan oylamaya yeter sayıda üyenin katılımı sağlanamadığından 
seçimlerin tekrarlanması gerekti. Bu oylamalar, 1 Aralık 1971 tarihinde toplanan 9 
ncu birleşimde ve 15 Aralık 1971 tarihinde toplanan 15 nci birleşimde tekrarlandı. 
Nihayet 22 Aralık 1971 tarihinde yapılan 19 ncu birleşimde komisyonlara üyeler 
seçilebildi.326

Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan’ın bağırsak hastalıkları hakkında 
epidemiyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi ile ilgili konuların açıklığa 
kavuşturulması için Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/93)

Çorum milletvekili Yakup Çağlayan’ın, Bağırsak hastalıkları hakkında: 
Epidemiyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi ile ilgili konuların açıklığa 
kavuşturulması için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 26 Kasım 1971 tarihinde toplanan 7 nci 
birleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi: 

“Memleketimizde yaygın olduğu söylenen ve halk sağlığı için tehlike arz 
eden bağırsak enfeksiyon hastalıkları hakkında: Edipemiyolojik araştırma, teşhis, 
korunma ve tedavi ile ilgili aşağıdaki hususların vuzuha kavuşturulması, ileriye ışık 
tutması için Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını 
arz ederim. 

1. Hıfzıssıhha Enstitüsü, temel bir müessesedir. Bu müessese personel, cihaz 
bakımından noksanlıklar içerisindedir. Dolayısiyle, çalışmaları kifayefeizdir. Aşı, 
serum gibi koruyucu ve tedavi edici tababette önemi büyük olan ve bu müessese 
tarafından yapılan maddelerin ehemmiyeti göz önünde bulundurularak bunların Batı 
standartlarına uygun bir seviyeye çıkarılma imkânlariylıe halk sağlığına daha iyi 
hizmet edebilmemin araştırılması; 

325  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 5 (17 Kasım 1971), s. 68.
326  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 6, Cilt 19, Birleşim 19 (22 Aralık 1971), s. 576.



501

2. 1971 yaz aylarında devam eden, Yaz ishali diye adlandırılan Güney ve Güney - 
Doğu illerimizde meydana gelen bulaşıcı bağırsak hastalıklarının mahiyeti, genişliği, 
tahribatı, korunmaları hakkında alınan tedbirlerin etkenliği, başarı derecesi ile komşu 
ülkelerde mevcudiyeti bilinmekte olan Dünya Sağlık Teşkilâtınca açıklanan bağırsak 
enfeksiyonlarının memleketimiz için arz ettiği tehdit ve tehlikenin önemliyle orantılı 
tedbirleri tesbit etmek ve önümüzdeki yıllarda müessir bir şekilde tekerrürüne mâni 
olabilmek için bir araştırmanın yapılmasını; 

3. Çevre sağlığı şartlarının ıslahı yalnızca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
üzerine düşen bir görev değildir. Bayındırlık, Tarım, Köy İşleri bakanlıklarının 
ve mahallî belediye teşkilâtlarının müştereken bir anaprogram içerisinde 
halledebilmeleriyle ancak mümkün olabilen bir husustur. Bu koordine çalışmanın 
nasıl yapılabileceği hususunda geniş araştırma açılmasını; 

4. Hıfzıssıhha Okulunun Sağlık Bakanlığından ayrılıp Üniversite Tıp 
fakültelerinden birisine bağlanacağı hususunda dolaşan şayialar mevcuttur. Sağlık 
Bakanlığı personelinin yetiştirilmesi ve sağlık hizmetleri çalışmalarına modern 
istikamet verilebilmesi bakımından lüzumlu olan bu müessesenin tetkiki gerekir. 
Bakanlıkça bu okulun geliştirilmesi ve daha yararlı duruma sokulması için alınacak 
zaruri tedbirlerin araştırılması uygun mütalâa edilmektedir.” 

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.327

Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş’in yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tespiti, maksadıyla Anayasanın 88. 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/94)

Adana milletvekili Alpaslan Türkeş’in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tesbiti maksadi/yle Anayasayım 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 1 Aralık 1971 tarihinde toplanan 9 ncu birleşiminde Genel Kurul’a 
takdim edildi:

“Çeşitli yabancı devletlerin istekleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinin almış oldukları karar gereğince yurt dışına 15 seneden fazla zamandır 
işçi gönderilmekte, bu miktar 1971 yılında 700 bin civarında bulunmaktadır. 
İşçilerimizin yurt dışındaki çalışmaları her ne kadar Çalışma Bakanlığı ve oma 
bağlı kurular tarafından yapılmakta ise de muhtelif tarihlerde bir vatandaş ve bir 
Parlâmento üyesi olarak Almanya, Holânda ve sair devletlerde çalışan işçilerimizle 
yapılan temaslar ve onların dertleriyle ilgili  tanzim edilen raporlar zamanında yetkili  
yerlere sunulmuş olmasına rağmen bugüne kadar yurt dışında çalışan işçilerimizin 
talepleri hiçbir suretle yerine getirilmemiştir. Son defa Ekim ayı içerisinde vâki 
davet üzerine islerimizin derdini mahallinde tesbit ve çarelerini aramak lüzumuyle 
yurt dışına gittim. Yaptığım temaslar sonucunda, 

327  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 7 (26 Kasım 1971), s. 103.
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1. Yurt dışında çalışan işçilerimiz, diğer memleketlerden Almanya, Belçika ve 
sair memleketlere çalışmak için gelen işçilerle eşit haklara sahibolmadıkları vâki 
şikâyetler ve vesikalar üzerindeki incelenmeler neticesinde açıkça anlaşılmıştır.

2. Yurt dışındaki işçilerimizin dertlerini mahallinde tesbit ve esbabına tevessül 
etmek üzere muhtelilf tarihlerde birçok Çahşma bakanlarımız ve diğer bakanlar yurt 
dışına gidip güya bu noksanları gidermek için seyahatler tertibetımiş iseler de bu 
tetkik seyahatlerinden bugüne kadar hiçbir netice alınmamış ve yurt dışında çalışan 
işçilerimizin durumu daha da ağırlaşmıştır. 

3. Yurt dışındaki işçilerimiz izinli olarak yurda döndüklerinde karayoluyla gelenler 
hudut, karakol ve gümrüklerinde tarifi imkânsız işkencelere mâruz bırakılmakta ve 
alınteriyle kazandıkları paralarla efradı ailesine hediye olarak getirdikleri eşyalar 
adetleri birden fazla olmaması ve gümrük resmine tâbi bulunmamasına rağmen 
müsadere edilmekte ve bu hediyelerin kurtarılması için kanun dışı teklifler ileri 
sürülerek elde edilmekte ve bâzı gümrük memurlara bu yüzden işçilerimizden 
kanunsuz menfaat temin etmektedirler. Nitekim bir kısım işçilerimizin şikâyeti olarak 
hududa gelindiğinde hediyelik bu eşyaların bir kısmı gümrüğe tâbidir diye ellerime 
makbuz verilip 2 gün sonra gelmeleri bildirilmekte ve 2 gün sonra bu işçilerimiz 
tekrar gümrüğe geldiklerinde makbuzu veren memurların bu makbuzun aslı 
olmadığının ve bu makbuzu kabul edemiyeceklerini ve gümrük idaresine bu makbuz 
karşılığı mal verilmediğini ileri sürüp sahte makbuzla gümrüklerde iş yapıldığı ve 
işçilerimiz bu yoldan da zarara mâruz bırakıldıkları şikâyetlerden anlaşılmaktadır. 

4. Yurt dışındaki fişlilerimiz Türkiye’deki yakınlarına gönderdikleri paraların 
zamanında yerlerine ulaşamadığını söyliyerek şikâyetçi olmaktadırlar. Meselâ 
Almanya’daki bir işçimiz, Türkiye’deki yakınma gönderdiği bir paranın ancak 
3 - 4 ay sonra mahalline ulaştığını ve paranın geç gelmesi sebebiyle bonosunun 
zamanında ödenmediğini ve bu cümleden evinin satıldığını beyan etmektedir. 
Bu işçimiz ilgili Alman posta idaresine yaptığı müracaat da zamanında paranın 
Türkiye’ye gönderildiğini ispatlamış ve bu havaleler PTT nin ihmali yüzünden geç 
olarak işçilerimizin efradı ailesine ulaştığı tesbit edilmiştir. 

5. Yurt dışında vazife gören ilgili temsilcilerimizin bâzıları vazifelerimi ihmal 
etmekte ve içşilerimizle gereği şekilde ilgilenmemektedirler. İşçilerimiz konsolosluk 
kapılarında saatlerce bekletilmekte bu yüzden çalıştıkları yerlerden gündelikerini 
noksan almakta ve zarara uğramaktadırlar. 

Bu cümleden olarak çalıştıkları ülkelerin bayramları Türkiye’yi ilgilendirmediği 
halde konsoloslarımız Türk millî ve dinî bayramlarında kapalı olduğu gibi ayrıca 
bizi ilgilendirmiyen dış memleketlerin bayramlarında da kapalı bulunmakta ve 
vazife yapmamakla işçilerimizin işlerini takipsiz bırakmaktadırlar. 

Yine aynı cümleden olarak din görevlisi imam ve hatiplerin de işçilerimizin 
kesif bulunduğu yerlerde vazife görmeleri gerekirken bu şahısların konsolosluklarda 
kâtiplik vazifesiyle tavzif edildikleri ve vazifelerini yapamadıkları esefle müşahade 
edilmiştir. 
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6. Yurt dışında çalışan kadın işçilerimizin durumu yürekler acısı manzara 
arz etmektedir. Bu işçilerimizi himaye eden hiçbir makam olmadığı gibi kadın 
işçilerimiz kendi hallerine bırakılmakta bu halleriyle de memleketimizdeki ailevi 
münasebetleri günden güne sarsılmaktadır. İrade terbiyesini sağlıyan uzun süreli 
bir hazırlık devresi geçirilmeksizin çok farklı bir sosyal ortamın içine giren kadın 
işçilerimizin bocalamalarına sebebolmaktadır. 

7. Yurt dışında çalışan 700 bin kadar işiçimliz çalıştıkları yerleri tahminen 100 
bin civarında aileleriyle birlikte çalışmakta ve beraber oturmaktadır. Bu işçilerimizin 
çocukları okuma yönünden aynı haklara sahip Türkiye’deki çocuklarımızla beraber 
tahsil yaparak yetişmeleri tabiî hakları iken amaalesf bu çocuklarımız hükümetlerin 
ilgisizliği yüzünden öğretmen ğönderilmiyerek kendi hallerine terkedilmekte bu 
yüzden de bu yavrularımız millî eğitimden yoksun kalmaktadırlar. 

8. Yurt dışındaki işçilerimizin anavatandan binlerce kilometre uzakta 
bulunmaları Türk radyo istasyonlarının teknik bakımdan yetersiz olmaları Türk 
gazetelerimin dağıtımı ile1 ilgili bir merkezi teşkilâtın bulumımafması işçilerimizin. 
mecburi olarak demirperde gerisi radyo istasyonlarımın propaganda nıiteliğindeki 
Türkçe yayımlarını takibe zorlamakta, Alman radyo istasyonlarının diğer yabancı 
işçi gruplarına hitaben yaptıkları bu yayımların bizim işçilerimize uygulanmaması 
işçilerimiz nezdiimde bir aşağılık duygusu yaratmaktadır. 

9. Yurt dışında çalışan işçilerimizin kazandıkları meblâğ milyarlarla lirayı bulduğu 
halde işçilerimiz bu paraları Alman bankalarına yatırmakta ancak cüzi bir miktarı 
Türkiye’ye gelmektedir. Sebebi, işçilerimize sorulduğunda sık sık kazandıkları 
parayla Türk lirası arasında kur farkının olması ve bu yüzden bankalarımızın 
gösterdikleri formalite zorluğu ve işçilerin tasarruflarını Türkiye’ye yararlı bir döviz 
kaynağı haline getirmek ve bunları verimli yatırım projeleriyle ilgilendirmek üzere 
Türkiye’de hazırlanan plânlar çerçevesinde kendilerine rehberlik edilmemesi ileri 
sürülmektedir. 

10. Yurt dışında işçilerimizle yaptığımız muhtelif temaslar sonucunda işçilerimiz 
memleketimizde yapılan seçimlere katılmadıklarından dert yanmakta ve kendileri 
gibi aynı yerde çalışan diğer memleketlerin işçilerimin memleketlerindeki seçimlere 
katıldıklarını bildirip Anayasanın vatandaşlara tanıdığı seçmek ve seçilmek hakkının 
yurt dışında da olsa aynen tatbikini istemektedirler. 

Yukarıda sıralanan sebepler ile Yüksek Meclis huzurunda yapacağım konuşmada 
sunacağım diğer sebeplere binaen Anayasanın 88 nci maddesi gereğince yurt içinde 
ve yurt dışında ve gümrüklerde işçi sorunlariyle ilgili Meclis Araştırması açılmasına 
karar verilmesini saygıyla arz ve rica ederim.” 

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.328

328  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 9 (1 Aralık 1971), 
s. 177-178.
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Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, Gündemin 42. sırasında 
bulunan, Devalüasyon kararından sonra tarım ürünlerinin maliyetine eklenen 
zamlar sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip gelişmeyeceğinin tespit 
konusunda Meclis araştırması açılmasına dair önergesi (4/232, 10/39)

Afyon Karahisar milletvekili Süleyman Muilu’nun, Gündemin 42 nci sırasında 
bulunan, Devalüasyon kararından sonra tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip gelişmeyeceğinin tesbit konusunda Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesinin yazılı soruya çevrilmesini istiyen önergesi, 
Millet Meclisi’nin 1 Aralık 1971 tarihinde toplanan 9 ncu birleşimde Genel Kurul’a 
sunuldu.329

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesinin öncelikle 
görüşülmesi önergesi (10/81)

İçel milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk basını ve mensuplarının sorunlarını tesbit 
etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesinin, konunun önemine 
binaen, emsal teşkil etmemek üzere, öncelikle görüşülmesine dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 12 Ocak 1972 tarihinde toplanan 27 nci birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu ve bu husus oya snularak kabul edildi.330 

Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş’in Türk deniz ticaretinin ve ticaret 
fiosunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/96)

Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş’in, Türk deniz ticaretinin ve ticaret filosunun 
geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 9 
Şubat 1972 tarihinde toplanan 37 ncibirleşiminde Genel Kurul’a takdim edildi:

Özü : Denizciliik ve Gemi İnşaa Endüstrisi üzerinde Meclis araştırması hakkında. 

Üç tarafı denizlerle çevrili bulunan memleketimizin ticaret ve ekonomide süratle 
kalkınması ve Millî Savunmamızın güçlenmesi denizciliğe büyük önem vermekle 
mümkündür. Türkiye İmparatorluk devrinde denizci bir millet olmayı başarmış ve 
bu sayede çok büyük refah ve güç sahibi olmuş idi, fakat daha sonraları her sahada 
olduğu gibi bu konuda da büyük bir gerilemeye uğramıştır. 

Cumhuriyet kurulduğundan beri denizciliğimizin geliştirilmesi için çok 
şeyler söylemiş ise de bu güne kadar pek az şey yapılmıştır. Türkiye’nin ithalât 
ve ihracatını kendi ticaret filosuyla yapabilmesi başlıbaşına büyük bir döviz 
tasarrufunu sağlıyacak bir konudur. Bundan ayrı olarak milletlerarası ulaştırma ve 
ticaret faaliyetlerine katılmanın memleketimize sağlıyacağı faydalar pek çoktur. 
Denizciliğin gelişmesinde gemi inşa endüstrisinin memleketimizde kurulması 

329  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 9 (1 Aralık 1971), s. 179.
330  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 27 (12 Ocak 1972), s. 392.
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büyük önem taşır. Bu yönde 1963 yılından beri Devlet Plânlama Teşkilâtı, 5 er yıllık 
plânlara ve senelik programları çok isabetli tedbirler koymuş olmasına rağmen 
hükümetlerce bu tedbirlere önem verilmemiştir. 

Birinci Erim Hükümeti istifa etmezden önce, deniz ticaret filomuz için dış 
memleketlerden 250 000 DW tonluk gemi satmalınacağını ilân etmiş ve bunu, büyük 
kalkınma hamlesi olarak nitelendirmişti Satınalınması öngörülen gemiler sadece 
tersanelerimizin inşa kapasitelerinin üstüne çıkan 100 000 - 200 000 bin tonluk 
gemiler olmayıp bunlar arasında tersanelerimizin yapabileceği birçok küçük gemiler 
bulunmaktadır. Hükümetin dışardan gemi satınalma yerine yurdumuzda gemi inşa 
endüstrisini hızla geliştirerek bu yolla ticaret filomuzun kalkındırılması yararlı 
olacaktır. Dışardan milyonlarca döviz vererek gemi satınalınmaya gidilmesi Devlet 
Plânlama Teşkilâtının 9 yıldan beri yaptığı 5 er yıllık plânlara ve yıllık programlara 
aykırı bulunduğu aşağıdaki incelemeyle açıkça görülmektedir. 

Şöyle ki: 1963 - 1967 Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânının 1963 yılı uygulamasında 
gemi inşa sanayii hakkındaki tedbirleri şöyle sıralamıştır. 

1. Gemi ithalâtı durdurulacaktır. Ancak gemileılin yurt içinde yapılmıyan 
parçalariyle ekonomik bakımdan zaruri olan ve memleketimizde yapılamıyan özel 
tip gemiler ve tankerler ithal edilecektir. 

2. Gemi inşaat kurumu kurulacaktır. Bu kurum kuruluncaya kadar ilgili 
kurumların. katılmasıyle kurulacak kordinasyon komisyonu gemi inşa işini 
yönetecektir. 

3. Armatörlere yurt içinde yapılacak gemileri satınalmalan için inşaattan 
başlamak üzere kredi sağlıyacak mekanizma kurulacaktır. 

4. Kayıt ve sınıflandırılma müessesesinin kabul edeceği gemi inşaatı kontrol 
sistemi kurulacaktır. 

Plânın 1964 yılı uygulamasında da: 

1. Gemi inşaatını teşvik ve finansa etmek üzere Denizcilik Bankası kaynaklarından 
desteklenmek suretiyle bir gemi inşaatı kredi fonu tesis edilecektir. Gemi inşaat 
siparişleri bu fondan finanse edilecek, siparişlerde gevcâ bedelinin belli bir 
oranının sipariş veren tarafından sağlanması göz önünde tutulacaktır. Dış ülkelerde, 
yurdumuzda gemi inşaa ettirmek isteyenlere dünya piyasasına uygun şartlarda kredi 
sağlanacaktır.

2. Gemi onarımlarının yurt içinde yapılmasını sağlıyacak tedbirler araştırılacaktır. 
Bu konuda 3339 sayılı Kanunun hükümleri de inceleme konusu içine alınacaktır. 

3. Gemi inşaat kurumu kurulması çalışmalarına devam, edilecek, mevcut 
tesislerin işbirliği sağlanarak gemi inşaatına başlanacaktır. 

4. Yabancı gemilerin onarımı için gümrük güçlükleri giderilecek ve gerekli 
kolaylıklar sağlanacaktır. Serbest saha rejiminin uygulanacağı bir tersane ayrılması 
veya kurulması konusu araştırılacaktır. 

5. Gemi inşaa sanayiini geliştirmek ve ihraç imkânları sağlamak üzere, yabancı 
sermayeden yararlanılması imkân ve yolları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 
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6. Büyük bir imalât potansiyeli ve yetişmiş elemanlara sahibolan Denizcilik 
Bankasının ter’saneleri özellikle büyük gemiler yapımına yönelecektir. 

1965 yılı uygulamasında da: 

1. (Gemi inşaat kredi fonuna) Yurt içi gemi inşaatını finanse etmek için 30 milyon 
lira: İhraç edilecek gemiler için 15 milyon liralık kaynak sağlanacaktır. 

2. Doğu Marmara bölgesinde tersane yerlerinin seçimi Mart 1965 e kadar 
tamamlanacaktır. Bu konuda ilgili belediyeler sorumlu bakanlıklarca yapılacak 
çalışmalara katılacaktır. 

3. Mîllî Savunma Bakanlığı döner sermaye kanunu ve bununla ilgili yönetmelik 
daha geniş imâlat imkânı verecek şekilde değiştirilecektir. 

4. Denizcilik Bankası dizel motorları dışında kalan gemi makinalarının imalini 
Mart 1965 sonuna kadar inceliyecek ve sonucu Devlet Plânlama Teşkilâtına 
bildirilecektir. 1966 yılı uygulamasında da: 

a) Gemi inşaat kredisi fonuna yurt içi1 gemi inşaatının finanse etmek için 55 
milyon lira sağlanacaktır. Bu 55 milyon lira finansmanı: 

1. Bütçeden doğrudan doğruya yapılacak transferlerle ve, (a) Gemi inşaat 
kredisi fonunun 20 milyon liralık kısmı bütçeden sağlanacaktır. b) Geriye kaftan 
35 milyonun büyük bir kısmı Hazine aracılığiyîe karşılıklı paralardan az bir kısmı 
da Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları gibi tasarrufçu kamu kuruluşlarının ticari 
bankalardaki vadeli mevduatından bu fona aktarılmak yoliyle sağlanacaktır. 

2. Hazine aracılığiyle sağlanacak düşük faizli kredi imkânlariyle sağlanacaktır. 
b) Gemi inşaat sanayii yeni gelişmekte olan bir sanayi koludur, özellikle hem madde 
olarak büyük ölçüde saç ve köşebent kullianılmaktadır. Bu hamjmaddelerin yurt 
içinde imalâtına başlanmasından önce ithal edilenlerden Gümrük Vergisi muaf 
tutulmak suretiyle sanayinin, gelişmesi teşvik edilmiştir. Ancak Ereğli Demir - Çelik 
mamullerinin fiyatının ithal malı esas fiyatlarından yüksek olması bu sanayinin 
gelişmesini güçleştirmektedir. Gemi inşaat sanayiinin gelişmesini önleyici bu 
hususun giderilmesi yolunda gemi inşaatında kullanılan saç ve köşebent fiyatlarının 
ithal malı fiyatları seviyesine indirilmesi imkânları Mart 1966 ayına kadar Maliye, 
Sanayi ve Ticaret bakanlıkları tarafından araştırılacak ve süratle uygulanacaktır. 
c) Deniz ticaret filosunun uzun vadeli en ıaz 10 yıl için ihtiyacı tesbit edilecek bu 
ihtiyacın karşılanması konusunda bir üretim program hazırlanacaktır. Bu programın 
hazırlanmasnda Deniz Kuvvetleri Kumandanlığına ait tesislerden faydalanma 
imkânları da araştırılacaktır. 

Birinci Beş Yılık Plânın 1967 yılı son uygulamasında da: a) Gemi yapımını 
finanse etmek amacıyle kurulan Gemi İnşaat Kredisi Fonu 1966 yılı program 
tedbirlerinde öngörülen yollarla 55 milyon liraya çıkarılacaktır. b) Sanayi Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.O. ile birlikte gemi inşa 
edenlere ihtalât fiyatları seviyesinde yerli saç ve köşebent sağlanması imkânlarını 
1967 Mart ayı sonuna kadar araştırılacaktır. c) Tersaneler araamda işbirliği sağlıyarak 
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kapasiteden daha iyi yararlanmak amaciyle gemi inşasiyle ilgili kamu ve özel sektör 
kuruluşları arasında Ulaştırma İBakanlığı yönetiminde bir gami yapımı koordinasyon 
kurulu kurulacaktr.ayrı bir kuruluşta toplanması 1967 yılmda gerçekleştirilecektir. 

1968 - 1972 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1968 yılı uygulanmasında da; 
a) Gemi inşaat kredi fonu plan dönemi içindeki talep durumunu da dikkate alınarak 
artırılacaktır. Bu kredilerin verilme şartları ve faiz miktarı yeniden gözden geçirilecek 
talep sahibini yurt içi gemi inşaatına çekecek en uygun sekile getirilecektir. b) Gemi 
inşaat seviyesinin gelşmesi göz önünde tutularak 3339 ‘sayılı Kanun yeniden gözden 
geçirilecektir. c) Yurt içinde gemi inşa ettirme hakiki ve hükmi şahıslara bu gemilerle 
yapılacak taşımalarda teşvik edici vergi hükümleri uygulanacaktır. d) Kamu sektörü 
transferlerinin Denizcilik Bankasından bağımsız bir kuruluş haline getirilmesi 
dönemin ilk yıllarında gerçekleştirilecektir. 

1969 yılı uygulamasında da: a) 1969 yılında yatırımına başlanacak olan Pendik 
tersanesi projesine öncelik verilecektir. b) Tuzla’da kurulacak özel sektör tersanelerine 
her türlü teşvik imkânları sağlanacaktır. c) Mevcut ve kurulacak tersanelerle özel 
sektör tersaneleri için. gerekli eğitilmiş işgücü ihtiyacını karşılamak ve gemi 
inşıa sanayiindeki modern teknolojileri izleyip millî gemi inşaa sanayii bünyesine 
adapte etmek amaciyle Denizcilik Bankası T.A.O. nın koordinatörlüğünde ve ilgili 
kuruluşların katılmasiyle bir önçalışmıa yapılacak ve çalışma sonucunda alınması 
gereken tedbirller tesbit edilecektir. 

1970 yılı uygulamasında da: a) Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan Pendik tersanesi Sanayi Bakanlığı bünyesinde bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline getirilecektir. Bu konuylo ilgili mevzuat değişikliği yıl içinde hazıılanıp Devlet 
Plânlama Teşkilâtına gönderilecektir. b) Tersanelerde gemi inşa hızını düşüren gemi 
motor ve aksamının zamanında ithal edilmemesi durumunu önlemek üzere kotalarda 
yeterli miktarda döviz ayrılacak bu malların ithalâtı ile ilgili işlemler kısaltılacak 
ve basitleştitfüeeefctir. c) Gemi inşaatında kullanılmak ithal yoliyle sağlanması 
zorunlu olan gemi motoru ana yardımcı makinalar ile diğer teçhizat damga resmi ve 
benzeri vergilerden muaf tutulacaktır. d) Tersanelerde yeni üretim metotları ve yeni 
bir organizasyon uygulanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. e) Gemi inşaatı 
ve gemi inşaat tesisleri için uygun şartlarla yeterli kredi ‘sağlanacak, kredilerle 
ilgili işlemler kısaltılacak ve basitleştirilecektir. f) Gemi inşaası için verilecek 
kredilerde inşaa halindeki bu gemiler teminat olarak kabul edilecektir. g) Denizcilik 
Bankası bünyesindeki imalâtçı kuruluşların bağımsız bir ünite haline getirilmesi için 
yapılması gereken çalışmalar hızlandırılacaktır. 

1971 yılı uygulamasında da : a) Denizcilik Bankası T. A. O. tersanelerinde 
ileride âtıl kapasite hâsıl olmıyacak şekilde kesin bir iş programının hazırlanmasını 
temin için siparişlerin yurt içi ve dışından temini bu siparişlerle ilgili projelerin 
yapılmasını veya yaptırılmasını ve yurt dışımdan getirilmesi lüzumlu malzemenin 
ittlhali için zamanımda harekate geçilmesini sağlıyacak bir büro Denizcilik Bankası 
T. A. O. nda kurulacaktır. Denizcilik Bankası bünyesindeki imalâtçı kuruluşların 
bağımsız bir ünite haline getirilmesiyle büro bu üniteye bağlanacaktır. b) Yerli ve 
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yabancı müteşebbisleri teşvik edecek tedbirleri ihtiva edecek şekilde bir (Yeni gemi 
ihracatını teşvik ve tanzim yönetmeliği) hazırlanacaktır. c) Denizcilik Bankasında 
merkezi plân ve konstrüksiyon bürosu kurulacak ve tersanelerdeki bu hususta 
yetişmiş elemanlar bir araya getirilecektir. d) Zaman kaybını önlemek üzere Tuzla 
tersanesi altyapı çalışmaları ile birlikte üzerinde yapılacak tersanelerin inşaatlarına 
başlanabilmesi için gerekli tedbirler almamaktır. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
yapılmasını öngördüğü tedbirlerin çok az bir kısmının yapıldığı mühim bir kısmının 
da her sene uygulama plânlarında yeniden tekrarlandığı görülmektedir. Bu tekrarın 
nedenleri ile keza aşağıda arz edeceğim diğer hususların da etraflı bir araştırma 
konusu olacağı kanısındayım. Deniz ticaretinin milletlerin refahına ve ekonomik 
gelişmesine yardım eden en büyük faktör olduğu bütün dünya ülkelerince kabul edilip 
bu yönde büyük çabalar harcanırken bugün filomuzun yetersizliği sebebiyle ithalât 
ve ihracatımızın ancak cüz’i bir kısmı kendi gemilerimizle taşınabilmekte yabancı 
filolara ödemek zorunda kaldığımız navlunun yıllık ortalama tutarı çok yüksek 
meblâğlara ulaşmaktadır. Bu meblâğ dış ticaret açığımızın önemli bir kısmını içine 
almaktadır. Türkiye son 5 yıllık devrede ithalâtının ortalama % 20 sini ihracatının % 
36 sini - ithalât ve ihracat toplam ağırlığının % 31,2 sini kendi filosuyla taşımaktadır. 
Filomuzun gelişmesi malî avantajların yanı sıra millî güvenliğimizin de önemli bir 
unsuru olduğu düşüncesiyle gemi inşaa sanayiine gerekli önem verilmelidir. Bir 
araştırmacının ifadesine göre 1971 senesi navlun farkı şöyledir.

Bu açık meselenin ciddiyetini ve araştırma zaruretini ortaya koymalktadır. 

2. Memleketimizin kamu tersaneleri yapılan yatırımlarla bütün gemi ihtiyacımızı 
karşılıyacak kapasiteye ulaştığı halde işsizlikten ve plansızlıktan çarkların ancak % 
10 - % 25 verimle döndüğü söylenmektedir. 

3. 1965 yıllarında MAN, Burmaister, Sulzer firmalarından motor fabrikası 
kurmamız için lisans anlaşması yapılmasına teşebbüs edilmişti, bu teşebbüsün akim 
kaldığı söylenmektedir. 

4. Yakın zamanlarda Pendik tersanesi inşaatının durduğu söylenmektedir. 
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5. Her sipariş Ulaştırma, Sanayi, Maliye ve Dışişleri başkanlıklarındaki 
labirentlere girip sürünmekte sonra da İstanbul’daki fiyat tesbit komisyonuna 
gitmektedir. Buna bir de gümrük: formaliteleri .eklenirse aradan geçen zamanda dış 
piyasa fiyatlarının değiştiği söylenmektedir.

6. Dışardan gemi satmalmması ile ilgili döviz transferleri tereddütsüz yerine 
getirildiği halde, Türk transferlerinde yapılacak gemiler için lüzumlu malzemelerin 
döviz transferleri bir türlü zorluklarla engellendiği söylenmektedir. 

7. 3339 sayılı Gümrük Vergisi Muafiyet Kanununun 1 . 3 . 1970 günü süresi 
bittiğinden yürürlükten kalkmıştır. Bunun yerinle Resmi Gazetede ilân edilen 
hükümlerin bugünkü ihtiyaca cevap vermediği söylenmektedir. 

8. 933 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi 
uygulanmakta olan gemi inşaa kredi fonunu gümrükten kaldırmıştır. Bunun yerine 
aynı faydayı temin edecek bir hüküm getirilmediği söylenmektedir. 

9. Deniz ticaret filomuz ve gemi inşaat endüstrisi ile ilgili kanunların tüzük, 
kararname, yönetmelik, genelge ve tebliğlerin sayılarının çokluğu karşısında 
mevzuatla ilgili insanların, fazlaların ve engelleyici hükümlerin tesbit edilerek 
hukukî yapıdaki aksaklıkların giderilmediği söylenilmektedir. 

10. Netice olarak görülmektedir ki, bazı konular vuzuha kavuşturulmuş büyük bir 
kısmı ile sahipsiz bir durumdadır. Bu vaziyet karşısında gemi inşa endüstrisi ile ticaret 
filomuz ve bunlara uzaktan, yakından tesiri olan büyük problemlerin bir envanteri 
yapılmalı, Türk ekonomisinde deniz ulaştırmasının yeri ve önemi memleketimizin 
üç tarafının denizlerle çevrili olması karşısında gün geçtikçe artmaktadır. 

Arz ettiğim bu sebeplerden ötürü Yüksek Meclisin araştırmaya karar vermesini 
arz ve rica ederim.”

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.331

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün besin maddelerinin üretim, kalite, 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslenme düzenine kavuşturulması için 
gerekli çalışmaları tespit etmek ve bir Beslenme Bakanlığının kurulmasının 
gerekli olup olmadığını incelemek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/97)

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün; besin maddelerinin üretim, kalite, fiyat 
sorunlarım, vatandaşlarımızın iyi beslenme düzenine kavuşturulması için gerekli 
çalışmaları tespit etmek ve bir Beslenme Bakanlığının kurulmasının gerekli olup 
olmadığını incelemek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mçeliş 
araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 15 Mart 1972 tarihinde 
toplanan 60 ncı birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

331  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 37 (9 Şubat 1972), 
s. 657-659.
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“Türkiye’de hayat pahalılığının hızlı arttığı ve geçim koşullarının güçleştiği, 
bilinen ve kamuoyunu her şeyden çok ilgilendiren bir konu faaline gelmiştir. 
İnsanın temel ihtiyaçlarından biri ve vazgeçilmez ihtiyaçlarının en önemlisi olan 
besin maddelerinin miktar ve kalite bakımından yeterli ölçüler içinde tedariki, geliri 
sınırlı olan çoğunluk için mümkün olamamakta ve Türk toplumunun temeli olan 
aileler (Anayasa, madde 35) bu olumsuz koşullar altında beslenmeye, yaşamaya ve 
ayakta durmaya çalışırlarken, bir taraftan sağlığın bozulması, bir taraftan da kol ve 
kafa gücünün yetersiz bir hal alıp, üretimi ters yönde etkilemesi önlenememektedir. 
Ekonomik koşulları ülkemize benzeyen ülkelerde, aile gelirinin önemli bir bölümü 
(tahminen % 60 - 65 kadarı) yiyecek tedariki için harcanmakta olduğundan, besin 
maddelerinin bollaştınlması, aracıların ve perakendecilerin olumsuz davranışlarından 
kurtarılarak, miktar ve kalite ile fiyat açısından vatandaşın ihtiyaçlarına ve olanaklarına 
uyarlı bir duruma getirilmesi siyasal iktidarların başkca konusu olmuştur. 

Kötü, yetersiz ve kalitesiz beslenme, bireylerin, ailelerin ve giderek toplumun 
sosyal davranışının bozulmasında biyolojik tatminsizliklerin önemli etkileri 
olduğu bilimsel bir şekilde ispatlanmıştır. Anayasamızın (52) nci maddesi 
Devleti vatandaşların gereği gibi beslenmeleri için lüzumlu tedbirleri almakla 
görevlendirmiştir. Halkın gereği gibi beslenmesi için yasa yapıcı organlar ile icra 
organları çok ciddî ve etkili çalışmalar yapmaya zorlayan yasal ve bilimsel zorunluklar 
olduğu halde, yıllardır uygulamakta olduğumuz düzen içinde sözü edilen konu ciddî 
bir şekilde ele alınmış, ekmeklik buğdaydan başlayarak, yemeklik yağımız ve daha 
sonra et ile diğer hayvansal ürünler toplumun ihtiyacını karşılamaz hale geldiği için 
küçümsenmeyecek sayıda aile, Gizli Açlık veya Yalancı Tokluk olarak nitelenen bir 
ortamda yaşamaya terk edilmiştir. 

1972 bütçesine ek olarak dağıtılan Yıllık Ekonomik Raporda belirtildiği .üzere, 
bir tarım, hayvancılık ülkesi olan Türkiye 1971’de 94 milyon dolarlık, takriben 
1 milyar 400 milyon liralık tarım ürünü ve besin maddesi ithal etmek zorunda 
kalmıştır. İç ve dış çıkar çevrelerinin suni olarak hazırladıkları bir ortamda, yasaların 
boşluklarından bu alandaki bilgisizlik, ilgisizlik ve konırolsuzluktan yararlanarak 
Türk toplumunu varlık içinde yokluk çeken bir tüketim toplumu haline dönüştürmek 
isteyenlere Devlet olarak mücadele etmek ve bu mücadelenin yasal dayanaklarım 
hazırladıktan sonra uygulamaya geçmek için meseleye Yüce Meclisin sahip çıkması 
gerekmektedir özellikle birtakım çevrelerin telkin ve teşvikleriyle bol bol ithal 
edilen nebatî yağ hammaddelerinin vasıfları ve ülkemiz bakımından gerekli olup 
olmadıkları ciddî bir araştırma konusudur. 

Fiyat sorunları: Yiyeceğin üreticiden tüketiciye intikal zinciri üzerinde kurulu 
düzene göre şekillenmiş ve çok zaman gereksiz çeşitli basamaklar vardır. Toplayıcı, 
birinci toptancı, ikinci toptancı, üçüncü toptancı, perakendeci olarak ve yasalara 
dayanmak suretiyle yiyecek fiyatlarını etkileyen kişiler ve gruplar dışında, ithalât 
ve ihracatçıların da fiyatları istedikleri şekilde etkiledikleri ve hattâ yerli ve yabancı 
sermayenin el koyduğu bazı yiyecek maddeleri üzerinde suni tekellerin teşekkül 
ettiği bilinmektedir. Bu durumda yiyeceği fiyatı onun beslenme bakımından önemine 
ve ekonomik kriterlere göre değil, bu zincirlerin çeşitli halkalarında yer tutmuş çıkar 
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gruplarının kâr isteklerine göre şekillenmekte, bunu sağlamak için de çoğu zaman 
yasa dışı tertiplere girişilmektedir. Vatandaş ise, kısıtlayabileceği kadar kısıtladığı 
sınırın ötesinde karnını doyurmak ve vazgeçilmez ihtiyacını karşılamak için artan 
fiyatlara razı olma çaresizliği içindedir. Bu durumda üretim tüketim zincirinin her 
halkasında önemle durmak lüzumsuz kişilerle grupları aradan çıkararak, hem üretici 
ve hem de tüketiciyi memnun edecek yeni bir düzen kurmak ve bu düzeni yasalarla 
isler hale getirmek gerekmektedir. 

Kalite sorunları: Yasaların Sağlık Bakanlığı ve belediyelere vermiş olduğu sağlık 
ve kalite kontrolları yeterli bir şekilde yapılamamaktadır. Personel, lâboratuvar, 
mevzuat yetersizliğinin sebebolduğu bu ortamda, fiyatlar üzerinde oynayarak 
sağladığı kazançla yetinmeyen aracılar ve fırsatçılar, tağşiş ve hileye elverişli yiyecek 
maddeleri üzerinde, sağlık için zararlı ve sakıncalı işlemlere girişmekte, kaliteyi ve 
besleyici değeri tehlikeli şekilde bozmaktadırlar. Bu durumun vatandaşın ikinci 
bir defa aldatılmış olmasının ötesinde, sağlığını ve hayatını da tehlikeye sokması 
dolayısiyle önemi çok daha büyük ve bu alanda alınacak tedbirler daha âcil ve etkili 
tedbirler olan durumundadırlar. Özellikle doğal nitelikleri değiştirilerek pazarlanan 
sucuk, pastırma, konserve, pasta, yemeklik yağlar v. b. yiyecekler üzerinde 
sürdürülmekte olan hile ve tağşiş girişimleri toplum sağlığını, üâç tüketimini, 
tedavi hizmetlerhrn çoğalmasını etkilemekte, dolaylı olarak büyük kayıpların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Sorumlu kamu kuruluşlarının görevlerini yeterli bir 
şekilde yapmamaları yanında, bugünkü yasaların etkili bir denetim niteliğinde olup 
olmadıkları da araştırılarak saptanması gereken önemli bir noktadır. 

Üretim sorunları : Türk toplumunun yeterli bir şekilde beslenmesi ve sağlığının 
korunması için ne miktar yiyeceğe ihtiyacı olduğu, her yiyecük grubundan ne 
miktar üretilmesi, ithal ve ihracedihne.ü gerektiği, hesaplanması çok mümkün 
ve kolay olmasına rağmen bu hususlar tesadüflere terk edilmektedir. Bazan çok 
muhtaç olduğumuz besinler ihraç «diürken, hiç muhtaç olmadığımız ve toplumu 
dengesiz beslenmeye sürükleyecek olan besin kalemlerinin ithal edildiği müşahede 
edilmektedir. Bu konuda karar alan makamların çeşitli oluşu koordone bir çalışmayı 
güçleştirmektedir. Besin ve beslenmeye ilişkin hizmetlerin bir elde toplanması ve bir 
Beslenme Bakanlığı kurulması hakkında gerçeklerimize uyarlı bir karar alınabilmesi 
için meselenin bu açıdan da incelenmesine ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak: Anayasamızın (52) nci maddesi ile Devlete verilmiş olan bir 
görevin, toplum sağlığı ve yurt ekonomisi ile sıkı ilişkileri olduğu açıktır, üretimden 
başlayarak teessüs etmig düzen içinde tüketime kadar uzanan çıkar basamaklarının 
teker teker incelenmesi ve herbiri için tedbir alınması gerekmektedir. İlâç ve 
benzeri konuların Meclis araştırmalarına konu yapılmış olmasına rağmen, besin 
ve beslenme ihtiyacı gibi, ilâçtan önce gelen ve ilâç hasta vatandaşların sağlığını 
etkilerken, henüz hastalanmamış çoğunluğun sağlık ve çalışma gücünü ve hattâ 
toplumun mutluluğunu etkileme niteliği olan bir sorunun kendi haline terk edilmesi 
düşünülemez. Yukarıda açıklanan nedenlerle ülkemizin beslenme sorunları ve 
özellikle başlıca gıda maddelerinin üretimlerinden evlerin mutfaklarına kadar 
geçen ekonomik safhalariyle bunların ithal ve ihraç edilmelerinin Devletçe belirli 
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bir denetim düzenine kavuşturulması ihtiyacı üzerinde bilgi edilmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla 
öneririm.”

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.332

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan’ın gençlik sorunlarına ışık tutacak 
şekilde bir Milli Gençlik politikasının tespit edilmesi maksadıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/99)

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan’ın; gençlik sorunlarına ışık tutacak 
şekilde bir millî gençlik politikasının tespit edilmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
10 Mayıs 1972 tarihinde toplanan 86 ncı birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Gençlik ve gençliğin yetiştirilmesi konusu çağımızın bütün toplumlarında 
önde gelen sorunlar arasındadır. Gençliğe moral ve fizik üstünlükler kazandıracak 
bir eğitim verebilmek milletin geleceğe dönük ortak özlemi durumundadır. Bununla 
beraber milletlerin gelişme şartlarına, kültür ve siyasî rejimlerine göre karşı karşıya 
bulundukları gençlik sorunları değişik özellikler taşımaktadır. Bugün Türkiye’de 
gençlik sorunları bunalımlı bir safhaya girmiş bulunmaktadır. Genç insanlarımız 
için gerçekleştirilen yetişme ve yaşama şartlarını yeterli bulmak mümkün değildir. 
Özellikle çok yönlü problemler içindeki yüksek öğrenim gençliğinin Devletin ciddî 
ilgisine ihtiyacı vardır. Gençlerin moral ve fizik yönlerden iyi yetişme, çalışma, 
barınma, beslenme ve sosyal güvenliğe kavuşturulmaları büyük sorunlar olarak 
beklemektedir. Devletçe gençliğimiz için kullanılan imkânlar yapılabileceklerin çok 
altındadır. Yakın geçmişte Devletin sorumluluklara katılmaması yüzünden gençler 
çeşitli siyasî ve sosyal etkenler karşısında güçsüz bırakılmıştır. Bu durum birtakım 
çevrelerin gençliğimizi millet çıkarlarına karşı kullanma iştahlarını artırmıştır. 
Yaşadığımız günlerde gençlik arasında nispî bir sükûn vardır. Bu devrede gençlik 
sorunlarınız ciddî ve bilimsel şekilde araştırılması ve çözüme kavuşturulması 
gereklidir. Gençlik sorunlarının çözümünde gençlerle elele verilmesi ve gençlerin, 
üniversitenin, eğitimcilerin görüşlerinin değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 
Gençliğin artan zaman ve enerjisinden yurt ve gençlik sorunlarının çözümlenmesinde 
yararlanma yolları bulunmalıdır.Hükümetçe bir kısmı hazırlanmakta olan üniversite 
ve eğitim reformuna ilişkin kanun tasarıları ile çalışan ve okuyan gençliği ilgilendiren 
diğer mevzuatta bir sistem bütünlüğü sağlanması zorunludur. Bu sahadaki bütün 
çabaların bilgili, inançlı, millî değerlere bağlı; insan haysiyeti ve kişiliğine saygılı; 
serbest tartışmaya ve demokratik alışkanlıklara sahip; bilimsel zihniyeti, akılcı 
ve araştırıcı metotları benimsemiş gençler yetiştirmek hedefine yöneltilmesi millî 
varlığımızın korunmasının en önemli şartıdır. 

332  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 60 (15 Mart 1972), 
s. 260-261.
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Arz ve izah ettiğimiz hususlar, gençlik sorunlarıyle ilgili çeşitli kanunları ve 
Üçüncü BeşYıllık Planı görüşmenin arafesinde olan Yüksek Meclisimizce konunun 
çok yönlü bir araştırmaya tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Yüksek Meclisimizce 
gençlik sorunları üzerinde Üçüncü Beş Yıllık Plana ve diğer mevzuata ışık tutacak 
şekilde ve millî bir gençlik politikasının tespitinde yararlanılacak bilgileri derlemek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim.”

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.333

Denizli Milletvekili Sami Arslan’ın Türk güreş sporunun gelişmesi için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/100)

Denizli Milletvekili Sami Arslan’m; Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 10 Mayıs 1972 tarihinde 
toplanan 86 ncı birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Dünya milletlerine asırlardır Türk gibi güçlü, Türk gibi pehlivan, deyimleri 
ile adını tarihlere yazdıran beynelmilel her güreşte (Aman Türk pehlivanlarına 
düşmeyeyim) diye endişelenen ve güreşi bizden öğrenen milletlerle 1960’tan bu 
yana yaptığımız güreş müsabakalarında, aldığımız sonuçlar millî hisleri rencide 
etmiş, dünün korkan pehlivanları rakibim Türk olsun diye iç çekmeye başlamışlardır. 
Sporumuzun her dalında gelişme milletlerarası temasta başarı en iyi dileğimizdir. 
Ama Türk güreşinin başarısı ve ay yıldızlı formalı pehlivanlarımızın altın madalyası, 
her Türk’ün gururunu ve millî heyecanını artıran en kuvvetli amildir.

Son 12 yılın bilançosu gözlerimiz önüne serilince manzara yetkili bakanlara, 
federasyonlara, topyekûn milletimize derin derin düşündüren tablolarla doludur. Bu 
nedenle aşağıda maddeler halindeki hususların bir Meclis araştırması ile tespitinde 
millî güreşimizin içine düştüğü çıkmazdan kurtulup yeniden bir doğuşla Yaşar 
Doğuların yetişmesine imkân vereceğine inanıyorum. 

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

2. Güreşçilerimizin yetişmesi maddî ve manevî refahla olacağına göre Türk 
güreşinin güzide pehlivanlarının hayatî geçimleri nasıl sağlanmakta, Devletin bu 
sahadaki hizmeti nedir? Federasyon ilgilileri pehlivanlar için ne düşünmektedirler? 
Bir ailenin aylık geçimi için en az 1 500 lira gerektiğine göre ayda 400 lirayı 
geçmeyen bir gelir sahibi güreşçinin nasıl formda kalabileceğinin, daimî formda 
kalabilmek için aile geçim sıkıntısı dışında nasıl maddî imkânlar sağlanabileceğinin 
tespiti, 

333  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 86 (10 Mayıs 1972), 
s. 499-500.
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3. Modern metot ve teknikleri kavramış antrenör ihtiyacımızın mevcutlarla 
karşılanıp karşılanamayacağı, yetersizce nasıl temin edileceğinin tespiti, 

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

5. Federasyon teşkilâtında görev alan zevatın klâsik anlayıştan kurtulmuş, modern 
metot ve teknik bakımdan mücehhez olup olmadıklarının, değilse tedbirlerinin ne 
olacağı, 

6. Federasyonun her il ve ilçede güreşin gelişmesi için, idarî, hukukî ve maddî 
yönden nelere ihtiyacı bulunduğunun tespiti, için Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıyle arz ederim.” 

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.334

İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, döner sermayeli hastanelerle Devlet 
hastanelerinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha yararlı bir şekilde hizmet 
edebilmeleri için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/101)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın; döner sermayeli hastanelerle Devlet 
hastanelerinin hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha yararlı bir şekilde hizmet 
edebilmeleri için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 28 
Haziran 1972 tarihinde toplanan 115 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Bugün, Adana’da toplam yatak mevcudu 210 olan sekiz özel hastane, Ağrı’da 
toplam yatak mevcudu 10 olan bir özel hastane, Ankara’da toplam yatak mevcudu 
117 olan 5 özel hastane, Antalya’da toplam yatak mevcudu 20 olan bir özel hastane, 
Aydın’da toplam yatak mevcudu 20 olan bir özel hastane, Balıkesir’de toplam yatak 
mevcudu 35 olan 2 özel hastane, Bolu’da toplam yatak mevcudu 20 olan bir özel 
hastane, Bursa’da toplam yatak mevcudu 217 olan iki özel hastane, Diyarbakır’da 
toplam yatak mevcudu 40 olan 2 özel hastane, Eskişehir’de toplam yatak mevcudu 
38 olan 2 özel hastane, Gaziantep’te toplam yatak mevcudu 37 olan 2 özel hastane, 
içel’de toplam yatak mevcudu 72 olan 4 özel hastane, İstanbul’da toplam yatak 
mevcudu 875 olan 23 özel hastane, izmir’de toplam yatak mevcudu 141 olan 4 
özel hastane, Kayseri’de toplam yatak mevcudu 65 olan 3 özel hastane, Kırşehir’de 
toplam yatak mevcudu 15 olan bir özel hastane, Konya’da toplam yatak mevcudu 
29 olan 2 özel hastane, Malatya’da toplam yatak mevcudu 45 olan 2 özel hastane, 
Sakarya’da toplam yatak mevcudu 65 olan 2 özel hastane, Samsun’da toplam yatak 
mevcudu 64 olanı 2 özel hastane, Sivas’ta toplam yatak mevcudu 30 olan bir özel 
hastane, olmak üzere Türkiye’de halen toplam olarak 71 özel hastane ve bu özel 
hastanelerde de toplam 2165 yatak mevcudu bulunmaktadır. 

334  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 86 (10 Mayıs 1972), 
s. 498-499.
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Bu özel hastaneler, günün hamıgi saatinde ve ne zaman gidilirse gidilsin ve 
hastalığın nevi ne olursa olsun, derhal tedavi ve ameliyat olma olanakları mevcuttur. 
Oysa buna karşılık döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanelerine her gün 
müracaat eden onbinlerce hasta ve yoksul vatandaşlarımız çoğu kez buralarda 
bakımsızlıktan, yataksızlıktan, ilgisizlikten, imkânsızlıktan, sıra beklemekten ya 
da parasızlıktan ya bağıra bağıra can vermekte veyahut da âdeta maddî yönden 
soyulmaktadırlar. Bu durum Türkiye’de parası olmayan hasta ve yoksul kimselerin 
sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadıklarını göstermekten de ötede böyle 
kimselerin çoğu kez parasızlıktan hayatlarını da kaybettiklerini ortaya koymaktadır. 

Bugün Türkiye’de 68’i illerde, 117’si de ilçelerde olmak üzere toplam 185 tane 
Devlet Hastanesi vardır. İllerdeki Devlet hastanelerinde 17 361, ilçelerdeki Devlet 
hastanelerinde de 6 745 olmak üzere tüm Devlet hastanelerindeki yatak mevcudu 
24 106’dır. İllerdeki Devlet hastanelerinde 819, ilçelerdeki Devlet hastanelerinde 
de 261 olmak üzere toplam olarak tüm Devlet hastanelerinde 1080 hekim görev 
görmektedir. 

Halen bütün Türkiye’deki Devlet hastanelerinde 210 iç hastalıkları, 3 
gastroanteroloji, 53 göz hastalıkları, 75 K. B. B. hastalıkları, 1 Hematoloji, 8 
göğüs hastalıkları, Tüberküloz, 87 çocuk hastalıkları, 43 ruh ve sinir hastalıkları, 
18 deri ve zührevî hastalıkları, 298 genel şirürji, 7 nöroşirurji, 2 göğüs şirürji, 4 
ağız ve çene şirürji, 1 çocuk şirürji, 8 ortapedi, 12 Anesteziyoloji, 100 doğum ve 
kadın hastalıkları, 50 üroloji, 15 Fizikoterapi, 55 Radyodiagnostik, 40 Bakteri ve 
intanî, 1 Mikrobiyoloji, 17 Biyokimya, 0 Patalojik Anatomi İhtisaslarında hekim 
mevcuttur. Halen bu hastanelerde Kardiyoloji Endokrinoloji, Kalp ve Damar 
şirürji, Travamatoloji, Halk Sağlığı, Parazitaloji, Rehabilitasyon ve Parmakaloji 
ihtisaslarında hiç hekim mevcut değildir. 

Bu durum Türkiye’deki Devlet hastanelerinin içerisinde bulunduğu perişanlığı 
açık olarak ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu durum buralara tedavi olmak 
için başvuran yüzbinlerce hasta ve yoksul vatandaşlarımızın bu hastanelerde hangi 
koşullar altında tedavi edildiklerini gösteren hazin bir tablodur. Durumun bu şekliyle 
devamı ülkemizde her geçen gün çok sayıda tıbbî ve sosyal faciaların doğmasına 
ve çoğalmasına yol açmaktadır. Ayrıca, bu durumun böylesine devamı sosyal 
devlet ilkesini temel amaç kabul eden Anayasamıza da ters düşmektedir. Çünkü 
Anayasamız insanın yaşama hakkım savunmayı ve onu korumayı Devlete başlıca 
görev olarak yüklemektedir. 

Öte yandan, bugün Türkiye’de Devlet hastanelerimde 1080 Hekim bulunmakta 
bunun yanı sıra da 2997 Hekim serbest muayenehanelerinde çalışmaktadır. 
Bu vaziyete güre Devlet hastanelerinde çalışan 1080 hekimle birlikte, serbest 
muayenehane sahibi olan 2997 hekimin toplamı 4077’yi bulmaktadır. Oysa 1970 
yılına göre Türkiye’de 10241 mütehassıs ve 5615 de pratisyen hekim mevcuttur. 
Durum bu olduğuna göre Türkiye’de genel hekim sayısı 15850’yı bulmaktadır. 
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Serbest çalışan ve Devlet hastaımesinde görev gören 4077 hekimin dışında geriye 
kalan 11779 hekimin hangi sahalarda ve nerelerde görev gördüklerinin tespit edilmesi 
de yararlı bir araştırma olacaktır. 

Yukarıdan beri ortaya koymaya çalıştığım tablo Türkiye’de Devlet hastanelerinin 
içerisinde bulunduğu yürelder acısı hazin durumu ortaya sermekten de ötede, sağlık 
sorunumuzun da ne gibi bir çıkmazda olduğunu meydana çıkarmaktadır. Döner 
sermayeli hastanelerle, Devlet hatanelerinin hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmelerini sağlamak amacıyle bulunacak tedbir ve 
çareleri tespit etmek yönünden Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bu konuda 
bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.”

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.335

İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü 
durumunu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu maddi çöküntüden kurtarmak 
için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/102)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın; Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü 
durumunu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu maddî çöküntüden kurtarmak için 
alınacak tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 28 Haziran 1972 
tarihinde toplanan 115 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün için maddî yönden çok büyük bir sarsıntı 
içerisinde bulunduğu hemen herkesçe kabul edilir hale gelmiştir. Kurumun nakit 
varlığının ve gayrimenkul mevcudunun fevkalâde düşük gelirli kaynaklara ve 
gereksiz yerlere yatırıldığına dair iddialar mevcuttur. Kurumun 1 milyar lira civarında 
sigorta primi alacağı bulunduğunu sorumlu kişiler beyan etmektedirler. En yetkili 
kişiler Kurumun 1975 yılında emekliye ayrılacaklara maaş ödeyemeyeceği görüşünü 
ileri sürmektedirler. Kurumun içerisinde bulunduğu bunalımlardan kurtarılması için 
Çalışma Bakanlığı tarafından Zelenka isminde bir yabancıya bir rapor hazırlatılmıştır. 
Bu raporda öne sürülen görüşler hakkında balen kamuoyunda geniş tartışmalar 
yapılmaktadır. Milyonlarca işçi Sosyal Sigortalar Kurumunun geçirmekte olduğu 
bu sarsıntıdan büyük endişe duymaktadır. Yukardaki nedenlerle Sosyal Sigortalar 
Kurumunun hangi sebeplerden ve kimler yüzünden bugünkü duruma düştüğünü 
tespit etmek ve Kurumu içerisinde bulunduğu bugünkü maddî çöküntüden biran 
önce kurtarmak için alınacak tedbir ve çareleri belirlemek yönünden Anayasamızın 
88 nci maddesi gereğince bu konuda bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederim.”

335  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 115 (28 Haziran 1972), 
s. 114-115.



517

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.336

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu’nun, pamuk üretiminin ihyası, 
teşviki ve istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/92)

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu’nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki 
ve istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesinin müzakeresi, Millet Meclisi’nin 20 Eylül 1972 tarihinde toplanan 135 
nci birleşiminde devam etti. Önceki müzakerede önerge üzerinde önerge sahibi olarak 
Ali Rıza Güllüoğlü, D.P. grubu adına Hilmi Türkmen, A.P. gubu adına Kemal Güneş 
konuşmuşlardı. Bu birleşimde konuşmak üzere söz alan üyeler bulunmadığından 
pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması 
gerekli tedbirler hakkındaki Meclis Araştırması önergesi Meclisin oyuna sunuldu. 
Söz konusu önerge, komisyonun son kuvvet oranına göre 15 üyeden kurulması, 
Komisyonun görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olması ve 
gerektiğinde Ankara dışında görev ifa edebilmesi hususları kabul edildi.337 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 5 arkadaşının arsa ve bina 
spekülasyonunu önlemek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ve bilgi 
edinmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/20)

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülasyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ve bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 20 Eylül 1972 tarihinde toplanan 135 nci birleşiminde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Bugün ülkemizde arsa ve bina spekülâsyonu akıl almayacak ölçülere varmıştır. 
Özellikle büyük illerimizde ve sanayi bölgelerimizde görülen arsa ve bina 
fiyatlarındaki astronomik artışlar konunun üzerine önemle ve süratle eğilmemiz lâzım 
geldiğini göstermektedir. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli illerimizde 
son üç yıl içerisinde bina fiyatlarındaki artışlar % 200’ün üstüne çıkmıştır. Ankara’da 
Kızılay’da iki yıl öncesine göre bugün bir metrekare arsanın fiyatı onbinlerle ifade 
edilmektedir. Büyük illerde, İstanbul ve Ankara’da en sade bir konut için bugün 850 
- 1 600 lira aylık kira istenmektedir. Lüks apartman dairelerinin aylık kiraları her yıl 
değişmekte; artık, 3 000 - 5 000 lira aylık kirası olan apartman daireleri Ankara ve 
İstanbul illerinin belirgin özellikleri haline gelmiş bulunmaktadır. Bugün bir büyük 
ilde aylık kirası 500 - 600 liraya oturulacak bir konut bulmak hayal olmuştur. 

336  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 115 (28 Haziran 1972), 
s. 113.
337  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 135 (20 Eylül 1972), 
s. 17.
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Bütün bu durumlar sorumsuz, kontrolsüz, gerikalmış bir ülke halidir. Görülen 
o ki, İstanbul’da bir yıl içerisinde bazı binaların satışlarında % 400 - 500 oranında 
artışlar olmuştur. 1969 yılında İstanbul’un bir semtinde bir bina 1968 yılındaki 
fiyatından % 600 farklı olarak satışa arzedilmiştir. Yine İstanbul’da 1968 yılında 350 
bin liraya satılan bir arsanın yanındaki aynı büyüklükte bir arsa için 1969 yılında 2,5 
milyon lira istenilmiştir. Bu hal bu arsanın bir yıl içerisinde % 700 oranında bir fiyat 
artışı kaydettiğini göstermektedir. 

Bir başka örnek de şudur: İstanbul’da bir başka arsa için 1965 yılında 
istenen fiyat 325 bin liradır. Bugün bu arsaya istenen fiyat 2 milyon liradır. 6 000 
metrekarelik bu yerin 5 yıl önceki imar durumu % 5’tir. Bu nedenle bu arsada inşaat 
yapma alam çok sınırlıdır. Sonradan yaptırılan değişiklikle bu arsa sanayi sahası 
içine aldırtılmıştır. Böylece imar durumu % 5’ ten % 60’a çıkarılmıştır. Bu biçim 
imar değişiklikleri tek değildir. Türkiye’nin her ilinde bu işlemlerden yüzlerce örnek 
vardır. Belediyelere, imara kabul ettirilen ve sık sık değiştirilen haritalar ve imar 
planları ile arsa ve bina fiyatları süratle dalgalanmakta, artmakta, meydana gelen 
fiyat farkları spekülatörlerin ceplerine akmaktadır. Vurgunların özellikle kanun içi 
kılıfları bu değişikiklerdir. Arsa ve bina spekülâsyonu Türkiye’yi milyonlar vurma 
ülkesi haline getirmiştir. Türkiye’de, kendi arsasını önce elinden ucuza kaptırıp sonra 
değişikliklerle ve aracılarla bu arsanın bir yıl içerisinde milyonlara satıldığını gören 
yurttaş az değildir, önergemiz görüşülürken bu konudaki örneklen geniş bir şekilde 
açıklayacağız. Türkiye’de bugün yurttaşlar bir yıl önce İstanbul’da Beyoğlu’nda 3,5 
milyon lira satılmak istenilen bir binanın bir yıl sonra fiyatının 6 milyon lira olduğunu 
gazetelerde okumaktalar, çevrelerinde ve yörelerinde görmektedirler. Türkiye’de 
bugün yurttaşlar apartman dairelerinin daha inşa halinde iken metrekaresinin 1 500 - 
2 000 liraya satıldığına tanık olmaktadırlar. Türkiye’de bugün bu düzen arsa ve bina 
karaborsacıları, apartman ve gecekondu ağaları, inşaat vurguncuları olarak yeni bir 
sömürü zümresi meydana getirmiştir. 

Bu nedenle, Arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek, yurttaş ve ülke sırtından 
büyük vurgunlar vurulmasına son vermek için, durum öğrenmek, bilgi toplamak ve 
buna göre tedbirler getirmek amacı ile Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz.” 

Önergeyi izah etmek için önerge sahiplerinden hiç biri Genel Kurul’da değildi. 
Başkan, önerge üzerinde konuşmak isteyen milletvekili bulunup bulunmadığını 
sordu, kimse söz istemedi. Meclis araştırma önergesinin okutulmasından sonra 
önerge muameleye kondu. Araştırma Komisyonunun kurulup kurulmaması hususu 
Başkan tarafından Meclisin oyuna sunuldu ve önerge Meclis tarafından kabule şayan 
görülmedi.338

338  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 135 (20 Eylül 1972), 
s. 17-18.



519

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın birikmiş 9 aylık maaş farklarının 
memurlara ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl temin edeceğini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/103)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın; birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl temin edileceğini tespit etmek üzere 
Anayasayım 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi,  (10/103) 

BAŞKAN — içel MilletveMH Saym Celâl Kargılı’nın araştırma önergesi Millet 
Meclisi’nin 27 Eylül 1972 tarihinde toplanan 138 nci birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Anayasa’nın 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası ‘Hiç bir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz’ demesine rağmen, memurlara 9 aylık maaş farkları 
bütçe imkânsızlıkları nedeniyle ödenmezken aynı farkları tüm parlamenterler ve bazı 
memurlar almış bulunmaktadırlar. Bu durum aynı hakka sahip kimseler arasında çok 
küçük bir zümreye imtiyazlı bir muamele yapılmış olduğunu açıkça ortaya koymakta 
ve böylece de Anayasanın 12 nci maddesi ihlâl edilmiş olmaktadır. 

Öte yandan, bu farkların ödenip ödenemeyeceğine ve ödenecekse ne zaman 
ve ne şekilde ödeneceğine dair son günlerde Maliye Bakanına yöneltilen romlara, 
Maliye Bakanımızın verdiği cevaplar arasında görülen çelişkiler nedeniyle de, 
memur vatandaşlarımız büyük bir huzursuzluk içerisine itilmiş bulunmaktadırlar. 

Ayrıca, bir milyona yakın memur ve emekli memur vatandaşlanmı ilgilendiren 
böylesine önemli bir sorun karşısında Hükümetin bu güne kadar tutumunun ne 
olacağını kesin bir şekilde açıklamamış olması da Hükümetin bu konu üzerine 
gereken ciddiyetle eğilmediğinin kesin bir delilidir. Maliye Bakanı kısa bir süre önce, 
memurlara ödenecek 9 aylık maaş farklarının malî portesinin ne olduğuna ilişkin bir 
yazılı soruma verdiği cevapta bu farkların 5 milyon lira civannda bir yekûn tuttuğunu 
açıklamıştır. Bakanın cevabından bu farkların malî portesinin sorulan bu yazılı soru 
üzerine hesaplandığı anlaşılmakta ve bu durum bu farkların malî portesinin Personel 
Kanunu çıkarılırken hesabedilmediğini ortaya koymaktadır. 

Memurların birikmiş 9 aylık maaş farklarının ödenmesi konusunda gerek 
ortaya çıkan Anayasaya aykırılık durumunun ortadan giderilmesi ve gerekse bu 5 
milyar liranın nereden ve ne şekilde temin edileceğinin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir Meclis Araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederim.” 

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.339

339  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 135 (27 Eylül 1972), s. 122.
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Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu’nun haşhaş ekiminin 
yasaklanması nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama olanakları sağlamak ve 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/105)

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu’nun; haşhaş ekiminin 
yasaklanması nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama olanakları sağlamak ve gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 11 Ekim 1972 tarihinde 
toplanan 144 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Afyon İlinde haşhaş ekimi yasaklanmıştır. Bu nedenle Afyon,’da yapılan teknik 
toplantıda yetkililerin açıkladığına göre yıllık kayıp sadece Afyon, ili için 400 milyon 
lirayı bulmakta, mevcut işsizlere 80 000 kişinin daha katılması ile büyük bir sosyal 
ve ekonomik sorun ortaya çılkmaktadır. Teknik raporlara göre Afyon ilinde % 66’ 
sında toprak yapısı ve iklim şartlarına göre ikâme nebat üretmek imkânsızdır. 

Tahıl üretimi hükümetlerin dengesiz fiyat politikası karşısında hemen hemen 
terkedilnıdk üzeredir. Pancar halkın arzu ettiği kadar üretimine müsaade edilmemekte 
devalüasyondan bıı tarafa tarım girdilerinin artması sebebiyle pancara verilen fiyat 
ancak maliyetine yaklaşmış olup halen üretici bin kilogram pancarı 20 kuruşa mal 
etmektedir. Fakat üretici kendisine de kendisine 550 kuruş yevmiye getiren bir 
iş oldiuğu için mecburiyet karşısında bu verimısiz sahada ter dökmekte ve enerji 
tüketmetktedir. 

Hayvancılık yönünden merası en çok tahribedilmiş olan Afyon ilinde ahır 
hayvancılığı düşüniülebilirse de en verimli yüksek protein değerli haşhaş küs besinin 
de şimdilik tarihe karışması sanayi yemlerinin hem kalitesiz, hem kontrolsüz, hem 
de çok pahalı oluşu hayvancılığın da Afyon ili için verimli olamayacağını ortaya 
koymakla bilhassa pahalı üretimi karşısında Hükümetin et fiyatlarına müdahalesi bıu 
sektörün de durumundu güçleştirmektedir. 

Afyon il ve ilçelerinin sorunu az çok birbirinin aynıdır. Bir örnek olması 
bakımından: Merkez nüfusu 30 000 olan Bolvadin ilçesi tetkik edildiğinde eski ve 
köklü bir şehir olmasına rağmen hiç sanayi ile ilgili bir kurumu yoktur. Şimdiye 
kadar Devlet eli uzanmamıştır. 18. 12. 1971 gün ve 9/147 sayılı bir soru önergesi ile 
Bolvadin’de işsizliği önlemek gayesiyle hammaddesi mevcut tiftik veya lif sanayii 
kurulması hatta bu ilçenin kalkınması için ne düşünüldüğünü Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sordum. Yazılı olarak verilen cevap çok üzücü ve düşündürücüdür. 

Bu ilçede işsizlik gittikçe artmış ekonomik sıkıntı dayanılmaz hal almıştır. Haşhaş 
ekiminin yasak oluşu Üçüncü Beş Yıllık Planının ele alındığı şu sıralarda Afyon 
ili ilçeleriyle birlikte ele alınıp hangi yönlerde yatırım yapılacağı bilhassa Sanayi 
yatırımlarının bu bölgede düşünülmesi ilimiz ve Türkiye için verimli olacaktır. 
Halkın biran evvel ekonomik ferahlığa kavuşması işsizler ordusunun bir kısmına 
olsun iş verebilmek halkımızın emeğini değerlendirmekle mümkündür. 
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Yukardaki hususların tetkik ve tesbiti ile tedbirlerinin acele alınabilmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederim.”

Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.340

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın eğitim sistemimizin öz, biçim, içerik 
ekonomik, temel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kalışının nedenlerini 
ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/104)

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın; eğitim sistemini öz, biçim, içerik, ekonomik, 
temel hak ve özgürlükler bakımından, çağ dışı kalışının nedenlerini ve çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması ‘yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 11 Ekim 1972 tarihinde 
toplanan 144 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Türk toplumunun bugün kaderde, kıvançta, tasada ve ülküde bileşik doğruları 
olmayan dağınık bir toplum olduğu gerçek, ise; çağdaş, evrensel ve gerçek 
anlamda Atatürkçülüğün en hassas ve duyarlı kesimi olan Türk öğretmenleri ide bu 
olgunun etki alanı içindedirler. Eğitim, toplumların ekonomik yapılarının dışında 
amaçladıkları sosyal düzenden soyutlanmış bir kavram değildir. Bir başka deyimle, 
eğitim toplumların kendi kendilerini aşmaları ve Türk toplum politikasının da en 
ağır konusudur. Böyle olduğu içindir ki, siyasal yöntemlerle eğitim kurumları 
arasında amaçladıkları ülke ve ulus bulgusunda model akrabalıkları vardır. Çağdaş 
düzeyde ulusal bir ekonomiye sahip olamayışımız, ulusallık bakımdan eğitimi 
havada bırakmış ve onu temelden yoksun kılmıştır. Bağımsız bir ekonomiye 
geçemeyişimiz, geçerli ekonominin istediği insan türü ile öğretmenin kafasındaki 
ülke gerçeklerinin ve teknolojilinin istediği özgür insan türünde kaçınılmaz 
çelişkiyi yaratmıştır. Sosyal demokrat yöntemlerde eğitim, toplumun çoğunluğunun, 
özellikle ekonomik ve sosyal bakımdan ezilmiş, olanak eşitliğine kavuşamamış halk 
kesiminin, işçilerin, köylülerin küçük esnaf ve sanatkârların hizmetine sokulma, 
sosyal adaleti gerçekleştirme, sınıflararası uçurumu kapatarak barışı sağlaımak, 
insancıl ve demokratik tedbirlerin bir aracı olarak kullanılmak en doğru ve kısa 
yol olarak gözükmektedir. Toplum bilim politikayı kişinin kendi yönetimine kendi 
bilinç etkisini katması ve başkalarının güdümünden kendini soyutlama gayretine 
girmesidir diye tanımlar, öyle ise geniş anlamda politika yapmak nitelikli insanın 
ve her yurtseverin kaçınılmaz görevidir. Öyle ise öğretmene politika yapıyorsunuz 
derken de insaflı ve adaletli olmak lâzımgelir. 

Yurt sorunları ile ilgilenme ve bu sorunlar üzerinde düşünce açıklaması çağımızda 
bireyin en doğal bir hakkı aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Bir ülkede kendi 
toplumunun mutluluğu uğruna söz söylemeyen öğretmeni önce içinde çıktığı halk 
sonra tariih mahkûm eder. Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk öğretmeni yeni 

340  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 144 (11 Ekim 1972), 
s. 264-265.
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Devletimizi, yeni insanını yaratma ve ona Cumhuriyetin, demokrasinin erdemini ve 
soluğunu verme gayreti içinde bulunmuştur. Kurtuluş Savaşından bu yana öğretmen 
yedek subaylık ödevinin dışında devrimcilik görevi süreci içinde zaman zaman 
ezilmiş, kıyılmış siyasal iktidarlar Türk öğretmeninin görevini anlamamazlıktan 
gelmişlerdir. Ona zulmetmişler, ona acımamışlardır. Oysa öğretmen Türk Devletinin 
ve Türk Halkının yücelmesi için zaman zaman şehitler verme pahasına da olsa 
kara bilisizlikle savaşmış, Atatürkçü, devrimci çizgisini onurla sürdürmüş ve 
sürdürmektedir. Akıllcı, arayıcı, bulucu, layık, devrimci, Cumhuriyetçi, özgürlükçü 
öğretmenini mutlu bir rastlaşı olarak halk anlamaktadır. Atatürkçü öğretmenin, karşı 
karşıya kaldığı ve bir ölçüde de artık alıştığı çileler, sıkıntılar, bekçiliğini yaptığı 
Mustafa Kemal’ci düşünceyi yayma, eyleme koyma çalışmasından gelmektedir. 

Akan zamanla değişen çağdaş toplumun koşullarına ayak uyduramayan tutucular, 
kendi siyasal iktidarlarının ömrünü uzatmak için öğretmeni kullanmak isteyen, 
siyaseti, tutku, karasevda haline getirenler; eğitimin içeriğini; yani neyin kimlere 
ne kadar; ne zaman ve ne biçimde verebileceğini saptamakla ekonomik ve politik 
çıkarlarını kuranlar yetişecek kuşakların belirli kalıplar ve politik doğmalar içinde 
dondurulmuş kafalar olarak ortaya çıkmasını kişisel ve toplumsal değer yargıları 
üzerinde tartışma, eleştiri yapma hoşgörüsüne yabancı varlıklar yetiştirme özlemi 
ile yapıp tutuşan gericiler; okulları varlıklarının bekçiliğini yapacak jandarmalar 
yetiştiren kurumlar sanan vurguncular, tefeciler, feodal kalıntılar, şeyhler, ağalar 
tartışmasız halkın öğretmenine alışmalıdırlar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
yadırgamıyoruz. Atatürk çizgisinden düşmüş, Anayasa düzeyinden kaymış, siyasal 
örgütler, liderler, çıkar grupları Anayasanın aşağısına düştükleri için Anayasacı 
öğretmene de ters düşmüşlerdir. 

1961 - 1970 döneminin öğretmeni bu biçimsel özgürlükçü dönemin ‘içindekileri 
bir şey kalmadan söyleyen öğretmeni idi’ mutlu mu idi? Özlediği ülkenin ve ulusun 
öğretmeni mi idi? Ekonomik ve toplumsalı güvencesi tam mı idi? Siyasal iktidarlar, 
toplumun egemen güçleri, halkın öğretmenlerini tanımıyorlar mı idi? Elbetteki hayır. 
Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde düşünce ve ekonomik yapı olarak yoksul 
kalmış toplum katlarının bu özelliğinden yararlanmak politikanın ve politikacının 
doğasında vardır. Bunun tadına varanlar Atatürk çizgisi ve Anayasa doğrultusunda 
her türlü gelişmenin tadsızlığını damaklarında duyarlar. Çünkü çıkarları ile 
ağızlarındaki tad ters orantılıdır. Öyle ise, bu aydınlık görevin görevlisine kıymak 
halkı eğitim yolu ile aydınlatan kişileri, grupları, meslekleri ezmek lâzımgelir. 

Ülkemizde komünistlik kuşkusu altına insanları alarak yıldırmak, kamuoyunda 
onları zararlı akranların sahibi gibi göstermek son günlerin modası haline gelmiiştir. 
Kamuoyunu her zaman saygı duyduğu kaza organlları, adlî merciler, Sıkıyönetim 
yargı organları birtakım insanların ve yüce sıfat taşıyan sorumluların iltifat 
etmedikleri mercilerdir. Çünkü onların ispat edecekleri belgelerle somutlayacakları 
bir şeyleri yoktur. 5 duyumuza sunabilecekleri ne bir belgeleri, ne de bir olayları 
vardır. Ancak bu Bakanlar ve makamlar ne olursa olsun lekeleyiniz diyen bir eski 
mesel gereğince boyuna tutkuları alevlendirecektir. Bu son günlerde Sıkıyönetim 
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mahkemeleri durup dururken o yollara gitmeden, gidemeden sırf siyasal bir takdir ve 
tercih ile listeler hazırlayan bir Millî Eğitim Bakanının Yüce Meclisin önünde hesap 
vermekten kurtulması olanaksızdır. 

Türkiye değişiyor. Teknolojik uzay çağını yaşıyoruz. Çağın istediği ekonomik 
ve teknik adama, kalkınmanın sırrı olan beyinleri, bilgili ve becerili elleri çoğaltmak 
zorunluğundayız. Bu çağdaş gelişimin Türkiye’deki kısa, büyük ve anlamlı adı 
Atatürkçülüktür. Bu hazinenin anahtarını elinde tutan öğretmen görevini yapmazla 
tarih önünde mahkûm olur. Çünkü tarih toplumsal olaylar bilimidir, gecikeni ve 
unutanı affetmez. 

Ancak son zamanlarda Anıtkabir mahzenlerinde, Müdafaai Hukuk Salonlarında 
yeni bir Atatürkçülük geliştirilmek istenmektedir. Öyleki; tüm Atatürk düşmanları, 
Saidî Nursi’ye araba hediye edenler, Köy Enstitülerini kapatanlar, Cumhuriyetin 
50 nci yılında efendimiz köylümüzü % 60 alfabesiz bırakanlar ve ona bir karış 
toprağı çok görenler, Düyunu Uımumiyenlin yerine Konsorsiyumlar getirenler, 
Atatürk’ün öğretmenlerini namerde muhtaç edenler hepsi birer dev Atatürkçü olarak 
geçinmektedirler. Eğitimin amacını toplum kendisi belirler. Bu amaç sosyal ve 
ekonomik yapı ile uyarlıdır. Bu amaç insan mutluluğu için her şeyden önce ulusal 
bütünlüğü, ekonomik ve kültürel bağımsızlığı ve toplumsal özgürlüğü koşul sayar. 
Bu görevleri yaptıkları için zulme uğrayan, öğretmenlerin somut örneklerini Yüce 
Mecliste açıklayacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman söylüyoruz: Bugünkü djüzen bozuktur. 
Ama hiç kuşkusuz eğitim siyasal iktidarların ekonomik tercihleri akışında bir 
doğrultu izlememelidir. Oysaki bizde kapkaç ekonomisine dayalı bir eğitim düzeni 
sürdürülmektedir. Ulusların tarihinde insanların yaşantısında olduğu gibi zikzaklı 
dönemler olmuştur. Fakat toplumun dinamizmi böylesine dönemeçleri mutlâka geri 
dönmemek üzere geçirmiştir. Çağdaş tarih anlayışının Cuımhuriyet Halk Partisine 
gösterdiği öğreti budur. Mütemadiyen kanayan yaraların eleştirisini tarihin saygı 
değer yargısına bırakarak size çeşitli örnekler sunma olanakları bulacağız. 

Şimdi 12 Mart’tan bu yana değişen rejimin öğretmende yansıyan ıstırabı 
tırmanma eğilimindedir. Alman fabrikalarında çalışan onbin öğretmeni bir kenara 
bırakarak: 

a) Eğitimimiz öz bakımından

b) Eğitimimiz biçim bakımından, 

c) Eğitimimiz içerik bakımından, 

d) öğretmenimiz ekonomik bakımdan, 

e) öğretmenimiz temel hak ve özgürlükler bakımından 

Özetle, tüm eğitim düzenimiz çağ dışıdır. Milî Eğittim Bakanı öğretmen kıyımı ile 
bu ağır sorunların üstesinden geleceğini zannetmektedir. Bu nedenlerle Anayasanın 
88 nci maddesi gereğice Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.” 
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Başkan, Meclis araştırması isteğini havi bu önergenin gündemdeki yerini 
alacağını ve sırası geldiğinde görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.341

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ile Ekrem Kangal’ın korunmaya 
muhtaç çocuklar, maluller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek için Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/21)

Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) tarafından 1 nci Yasama yılında 10/21 sıra sayısı 
ile Meclis Başkanlığına sunulan, korunmaya muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlılar 
konusunda gerçekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 11 Ekim 1972 tarihinde toplanan 144 ncü birleşiminde Genel Kurul’da 
görüşüldü. Sivas milletvekili Ekrem Kangal da, 18. 5. 1972 tarihinde Başkanlığa 
verdiği bir önerge ile aynı önergeye katıldığını ifade etmişti. 

Birleşimde önerge sahiplerinden Ekrem Kangal (Sivas), Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı (Samsun), Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) 
görüştü.342

Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün ruhsatsız silâh edinmek 
ihtiyacının meydana getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/16)

İbrahim Öztürk (Kahraman Maraş) tarafından 1 nci Yasama yılında Meclis 
Başkanlığına sunulan ve 10/16 sıra sayısıyla gündemdeki yerini alan ruhsatsız 
silahlara ilişkin Meclis Araştırması önergesi, 13 Ekim 1972 tarihinde toplanan 
145 nci birleşimin gelen kâğıtları arasında yer aldı ve gündeme konulmasına karar 
verildi.343 

341  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 144 (11 Ekim 1972), 
s. 262-264.
342  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 144 (11 Ekim 1972), 
s. 265-271.
343  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 145 (13 Ekim 1972), 
s. 320.
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Erzurum Milletvekili Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun kuruluş 
gayesine uygun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/109)

Erzurum Milletvekili Cevat Önderin, Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine 
uygun olarak çalışıp çahsnıadtğını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis anıştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 20 
Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu: 

“Büyük Atatürk tarafından Türk tarihini tetkik ve elde edilen neticeleri neşir ve 
tamim etmek maksadı ile kurdurulan Türk Tarih Kurumu adındaki kamuya yararlı 
derneğin; bu maksada uygun olarak çalışıp çalışmadığı, neşrettiği eserler, mameleki, 
gelir kaynakları, bu dernek basımevinin her türlü faaliyeti, bu dernekte sahibi olduğu 
basımevinin denetimi, Devletle, kamu kesimi kuruluşlarıyle, tüzel ve özel kişilerle 
münasebetler, bu dernek personelinin durumu hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 88 nci maddeisi gereğince etraflı bir Meclis araştırması yapılmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.344

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de gerçek demokrasinin 
yerleşmesini sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık düzeyine kavuşmak 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amaciyle Anayasanın. 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/108)

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık düzeyine kavuşmak için almmaşî 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 
tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Çok partili döneme girdiğimizden bu yana aradan 25 yılı aşkın bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen ülkemizde halen demokratik rejimin yaşayıp yaşayamayacağına 
dair yoğun münakaşalar yapılmakta ve bu münakaşalara artık Parlâmento kürsüsü 
de sahne olmaktadır. Parlâmentoda çoğunluğa sahibolan siyasî partilerin genel 
başkanları aylardan beri Türk kamuoyu önünde seçimlerin zamanında yapılmayacağı, 
Parlâmentonun feshedileceği ve bunun yerine bir Kurucu Meclis kurulacağı 
endişesinden söz etmekte ve mevcut yönetimin demokratik rejimle bağdaşan bir 
yönetim tarzı olmadığı görüşünü savunmaktadırlar. Fakat aynı genel başkanlar 
nedense, bugünlere gelişimizin sebep ve nedenleri üzerinde pek durmamakta ve 
ülkemizin bu duruma gelmesinde sorumluluğu bulunanları araştırarak bunlardan 
hesap sormak yoluna gitmemektedirler. 

Çok partili döneme girdiğimizden bu yana Türkiye’de gerçek bir demokrasinin 
yerleşmesi uğruna milletimiz büyük fedakârlıklara katlanmış, Türkiye büyük 
sarsıntılar geçirmiş ve büyük olaylara sahne olmuştur. Bunların da yanı sıra geçen 

344  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), s. 450.
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bu 25 yılı aşkın zaman içerisinde Türkiye’de köklü ve gerçek bir demokrasinin 
yerleşmesi ve ülkenin Atatürkçü çizgide biran önce çağdaş uygarlık düzeyline 
kavuşması amacıyle iki defa askerî müdahale yapılmış, fakat bütün bunlara karşılık 
ülkede arzulanan amaçlar gerçekleştirilememiştir. Yukarıdaki nedelerle, bu hedeflere 
varamayışın sebeplerini tespit etmek, bu hedeflere kavuşamayışta sorumluluğu 
olanları meydana çıkarmak, ülkemizde gerçek, köklü ve sarsılmaz bir demokrasinin 
yerleşmesini sağlamak ve bu yoldan biran önce Atatürkçü bir çizgide çağdaş 
uygarlık düzeyine kavuşmak için alınacak tedbir ve çareleri tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir Meclis Araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederim.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.345

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıylaAnayasanın 88. maddesi Uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/110)

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde 
toplanan 24 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü OECD tarafından yayınlanan Ekim 
1972 Temel ekonomik göstergeler raporunda yine OECD de ülkeleri içinde % 17’lik 
fiyat artışı ile birinci sırayı almaktayız. 1971 - 1972 tarihleri ortalaması olarak diğer 
ülkelerdeki fiyat artışları ise şöyledir: Kanada 4,7; A. B. D. 2,9; Japonya 5,6; Fransa 
6,1; Yunanistan 4; İtalya 6; İngiltere 6,6; Yugoslavya 11,8. Ekonomimizi ciddî 
şekilde tehdit eden fiyat artışları ve hayat pahalılığı 1970 değerdüşüm (Devalüasyon) 
olayından sonra beklenen sevindirici gelişmeleri kaygıya dönüştürmüştür. Günden 
güne büyüyen ve ekonomik istekleri, özlemleri gelişen ve çeşitlenen toplumumuzdaki 
bu parasal denge bozukluğu, işsizliği, bölgelerarası az gelişmişlik farklarını, 
döviz birikimini yararlı üretim yatırımlarına dönüştürülememesini, bürokrasinin 
organizasyon ve koordinasyon zaaflarını, genel devlet bütçesi açığını beslemektedir. 

Mal ve hizmet fiyat artışları dar gelirli vatandaşları aşırı derecede sıkar duruma 
gelmiş bir ateşten gömlek olmuştur. En yetkili ağızlar, bakanlar fiyat artışları ile 
sözde savaş ilân ederek, bu yargımızı doğrulamışlar, enflâsyonun sınırını zorlayan 
parasal dengesizliğin üzerine müfettişlerle gidileceğini de eklemişlerdir. Sanayi 
Bakanının aksine ekonometrik rakamlar fiyat artışlarının zorlama olmadığı 
kanısını uyandırmakta ve rahatsızlığın önemini, ağırlığını katı ve kesin bir dille 
söylemektedirler. 

345  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), 
s. 450-451.
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Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dergisi kaynağına göre; toptan eşya fiyatları artışı 

1968 de % 3,2; 1969’da % 7,2; 1970’te % 6,7; 1971’de % 16; 1972’de % 28,2 

olmuştur. Geçinme (pahalılık) artışı ise, 1969’da % 5,1; 1971’de % 21,8; 1972’de 

% 30,8 olmuştur. 

İster istemez rakamlardaki benzerlik ve fiyat artışı hızı 1956 1960 ile enflasyon 

yılları çağrışımına bizi götürmektedir. 1955’ten sonra ortaya çıkan ekonomik 

sorunlar özellikle enflasyon, ülkeyi 1960 toplumsal, siyasal bunalımına getirmişti. 

Bu seferde enflasyonist gidiş içinde 12 Mart 1971 vakıasına geldik. 1960’da 

enflasyonun önlenmesine karşın, 12 Mart 1971’den sonra birtakım bilimsel 

gariplikler olmuş, ekonomide durgunluk görülürken, enflasyonist akış iştahını 

ve hızını korumuştur. Eğer şimdi önerilmekte olan özel güvenlik yargı organları, 

sıkıyönetim gibi disiplinel kuruluşları kullanmadan, ulusal birlik, beraberlik içinde 

kalkınma ülküsünü taşıyorsak bunun ilk koşulu enflasyonu önlemektir. Ülke 

ekonomisinin enflasyonist etkiler altında olduğunu, işveren, işçi, esnaf, memur, 

köylü, sanayici hepsi hep bir ağızdan söylemekte, ancak nedenlerine kendi görüş ve 

çıkar açılarından bakmaktadırlar. İşveren; Personel Kanununun, tarım ürünleri taban 

fiyat politikasını, tüketim kredisi yetersizliğini, emisyon artışını, açık finansman 

(para basmak) isteğini, devalüasyonu, işçi toplu sözleşmelerini, grevleri neden 

olarak görüp Hükümeti kendi önerileri yönünde etkilemektedir. Buna kamu iktisadi 

kuruluşlarının fiyat ayarlamalarını, vergileri de eklenmektedirler. Özel girişimin bu 

görüşlerindeki sağlık derecesi Meclis araştırması sonunda ortaya çıkacaktır. 

Bu argümanlar özel girişimin çıkarları açısından haklı olduğunu belgelendirir. 

Ancak özel girişimin israfı da gözden kaçmamaktadır. Optimum kapasitenin çok 

altında çalışan gümrük duvarları ardında gizli montaj otomobil sanayii, lüks halk 

yığınlarına dönük olmayan konut üretimi, arsa spekülasyonları, maliyet öğesi olan 

kârın toplum zararına özgürlüğü, güdümsüzlüğü, faiz sınırlarının çok yüksek oluşu, 

üreticiyi, emeği değerlendirmeyen kredi ve fiyat politikası, toplumsal, ekonomik 

eğitimin yetersizliği, harp sanayi yatırımlarının yüksekliği de bâzı toplum katlarının 

fiyat artışlarına bulduğu halklı nedenlerdir. Enflasyon bir gelir çekişmesidir. Dar 

gelirlilerdm ve diğer gelirini artırmak gücüne sahibolmayanlardan sermayedarlara 

onları doyuracak ölçülerde gelir transfer ettikten sonra son bulur. Ancak uygar 

toplumlar bu olayı doğal karşılamaz. Çünkü ekonomik yaşamı güdümüne alan 

güçler politik yaşamı da güdümüne alacağı için sorun daha bir önem kazanmaktadır. 

Özetle ülke plânlı enflasyon yöntemi ile kalkınmaya özenen bir ülke niteliğindedir. 

Son on yılda fiyat artışları yani hayat pahalılığmdaki artışlar % 215’i bulmuştur. 

1963, 1970 döneminde toptan eşya fiyatları % 54’ü aştığı halde buğday fiyatları 
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% 16 artmış, 1972 de ise % 9’luk bir düşüş olmuştur. Ekte sunduğum rakamların 
ışığında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Hayat Pahalılığı ve fiyat artışlarına 
ilişkin Meclis Araştırması açılmasını öneririm.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.346

346  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), 
s. 448-450.
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker’in, İstanbul’la yapılan inşaatların 
mevzuata ve gerekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit 
amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/106)

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker’in, İstanbul’da yapılan inşaatların mevzuata 
ve gerekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi beton numuneleri üzerinde yaptırdığı 
araştırma sonunda, İstanbul şehrinde bu yıl yapılan binaların % 95’inin gerekli 
koşullara aykırı inşa edildiğini, bunların % 13’ünün her an çökmek tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu, bu yapıların bir deprem halinde % 90’ın da mutlaka ciddî 
hasar meydana geleceğini bir basın toplantısında ileri sürmüştür. Bu sonuçları veren 
incelemelerin 5 kişilik bir Yüksek Mühendis ekibi tarafından altı aylık bir sürede 
300.000 M2 inşaat kontrol edilerek 202 şantiyeden 606 betonarme numunesi alınarak 
yapıldığı da ileri sürülmüştür. 

İnşaat Mühendisleri Odaları, Anayasa’mızın 122 nci maddesinde yeralan ve 
kanunla kurulmuş kamu kuruımu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu, Odaların ve Birliğin kamu hizmeti yapan bir kuruluş 
olduğunu ve kamunun ve memleketin çıkarları bakımından lüzumlu ‘gördüğü bütün 
teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak yetkisini haiz bulunduğunu belirtir, öte yandan 
meslek alanında düzeni sağlamak ve gerektiğinde üyelerine meslekten çıkarmaya 
kadar varan disiplin cezaları vermek yetkisine de sahiptir. İmar yasasına ve diğer 
ilgili yasalara göre bütün yapıların kontrol ve sorumluluk altında yapılırlar. 

İddiaya göre, resmî ve gayriresmî sorumluların görevlerini ağır bir şekilde 
savsakladıkları ve kötüye kullandıkları anlaşılmaktadır. Böylece, yetkisini 
Anayasa’dan ve yasadan alan bir kamu kuruluşu vahîm bir iddiada bulunmakta ve 
iddiasını delillere dayandırmaktadır. Bu ilgililere karşı yapılmış açık bir uyarmadır. 
Takdirle karşılamak lâzımdır. Konu ihmal edilecek nitelikte değildir. Bir taraftan 
vasıfsız yapılarla halk sömürülmekte, diğer taraftan halkın mal ve can varlığı tehlikeye 
sokulmaktadır. İstanbul’da yapılan inşaatların iddia edildiği gibi yapılıp yapılmadığı 
hususunda bilgi edinmek amacıyle Anayasa’nın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması açılmasına karar verilmesini öneririm.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.347

347  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), 
s. 447-448.
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Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, Türk sporunun sorunları ve içinde 
bulunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek amaciyle Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/107)

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, Türk sporunun sorunları ve içinde 
(bulunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 22 
Aralık 1972 tarihinde toplanan 26 ncı birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Asrımızda spor, münhasıran gençliğin beden yapısını düzenleyen, güçlendiren 
veya güzelleştiren bir faaliyet olmaktan çıkmış, bunun yerine bir milletin gücünün, 
maharetinin, hattâ sanatının beynelmilel sahada tezahürümü sağlayan ıbir endüstri 
halini almıştır. Spor bu suretle milletlerin günlük hayatına girmekle kalmamış, her 
milletin dünya üstünde tanınmasını haittâ sevilmesine yardım edici birinci derecede 
müessir faktör haline gelmiştir. Milletlerin dışardaki temsilini siyasî veya iktisadî 
milyonları değil, fakat beynelmilel şöhreti haiz sporcuları yapmaktadır. Bir Nurmi 
deyince bütün dünya Finlileri, bir Ovens Amerikalıları, bir Demsey Almanlara 
ayakta alkışlatır. Yani spor dünya milletlerini birbirlerine yaklaştıran, milletleri 
birbirleriyle tanıştıran en mühim vasıtalardan biri olmuştur. Her dört senede bir bütün 
dünya gençliğini yan yana getiren olimpiyatlar bir yana Avrupa’nın demokratik 
ülkeleri ile demirperde ardına çekilmiş Komünist ülkeler dahi kendi aralarında ve 
karşılıklı olarak büyük şampiyonalar düzenlemekte ve burada her milleti kendi gücü 
istikametinde temsil olunmaktadır. Alınan neticeler yalnızca bir spor müsabakasının 
sonucu olarak değil, bunun dışında büyük ve şümullü bir propagandaya mevzu 
kıluım aktadır. Bu maksatladır ki komünist ülkeler, bu işi bir endüstri haline getirmiş 
olup sporculara büyük bir imkân ve rahatlık temin etmektediller. Bilhassa Rusya’da 
sporcular Prezidyum üyelerinden sonra geliri en çok olan bir sınıfı teşkil etmektedir. 

Bundan da anlaşıldığına göre spor yalnızca yurt içinde değil, bütün dünyada 
revaç bulan bir faaliyetin merkezi olmuştur. Bu noktanın anlaşılması iledir ki 
memleketimizde münhasıran gençlik ve spor işleriyle uğraşmak üzere Gençlik 
ve Spor Bakanlığı isminde bir Bakanlık kurulmuştur. Yani gençliğin sağlam kafa 
sağlam vücutta bulunur, fetvasına uygun olarak yetiştirilmelerini temin maksadına 
uygun olarak ilkokullarımızdan üniversiteye kadar her kademede spor ele alınmıştır. 

Ayrıca Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yurdun her tarafında spor tesisleri 
(Hipodram, veledrum, stadyum, kapalı ve açık spor salonları ile atletizm pistleri) 
inşa ettirmeye başlamıştır. Bu hususu temin en Spor Toto Teşkilâtı kurulmuş, bu 
müessesenin gelirleri de tesislere tahsis olunmuştur. Halen hemen her ilçemize bir 
spor sahası ve hemen her ilimizde kapalı ve açık spor salonları mevcut bulunmaktadır. 
Her günde bunlara yenileri ilâve olunmakta ve her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığına 
100 milyonlarca lira tahsis olunmaktadır. Fakat bütün bunlara rağmen Türk sporu bir 
türlü istenilen seviyeye gelememekte sporcularımız ve takımlarımız milletlerarası 
her müsabakada mağlüb olmayı âdeta kaide haline getirmişlerdir. Bu nokta Türk 
millî vicdanında karamsar bir hava yaratmakta ve sporumuz adına acı kanlaatlere 
sahibolmaktadır. 
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Bu durumun enine boyuna tetkikini önce okullardan başlamak lâzımgelmektedir. 
Tetkikimiz sonunda görülecektir ki spor buralarda bir sığıntı muamelesi görmektedir. 
Spor hocası yoktur. Olanlarda kalite ve ehliyetten mahrumdur. Bu sebeple haftanın 
bir iki saatinde spor, çocukların kimi zaman dershanelerde, kimi zaman koridorlarda 
kol ve bacaklarının ileri geri sallanmak şeklinde kabul olunmaktadır. Spor anlayışı 
bu olan, okul sporunun ileri gitmesi bittabi düşünülemez. Okulların spor programları 
da ilmî olmaktan uzak, bir nevi zaman geçirici oyunlar tarzında düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle okul çağı çocuğu spordan ve beden eğitiminden uzak 
yetiştirilmektedir. 

Çoğu ortaokul, lise ve hattâ bir ikisi hariç üniversitelerimizde spor salonu veya 
spor tesisi bulunmamaktadır. Bulunduğu yerlerde ise kaliteli hoca olmadığından 
gençler hüdainabit bir tarzda kendi kaderlerine terk edilmiş bulunmaktadır. Gençlik 
ve Spor Bakanlığının ilk eğileceği ve üzerinde ehemmiyetle duracağı ocak, okullar 
olmak lâzımgelirken, bu Bakanlık kolay şöhret ve ucuz kazanç getireceği düşüncesiyle 
olacak, okullar yerine profesyonel spor kulüplerini idare eden bir organizasyon 
haline getirilmiştir. Bu sebeple Türk sporunun hâlihazırda içinde bulunduğu yıkıntı 
ve çöküntüden kurtarılmasının evvel emirde Bakanlığın okullara el atmasıyle kabil 
olduğunda ittifaka varması icabetmektedir. Halbuki aynı Hükümettin Millî Eğitim 
ve Gençlik Spor Bakanlıkları ayrı telden çalan iki enstrüman gibi falsolu sesler 
çalmaktadırlar. 

Bu sebepten okullarımızda mevcut gençlerin % 99 spor yapmamakta, spora 
ayıracağı zamanı sinema, diskotek veya anarşik hareketler içinde bulunarak 
getirmektedir. Bunun neticesi olarakta adedi yüzleri aşan spor kulüpleri, münhasıran 
profesyonel futbol kulübü haline getirilmiş ve buralarda topu 10 metreye vuramayan 
türedi sporculara 100 binlerce lira transfer ücreti ödenmektedir. Kulüplerimizin 
tetkikinde de görülecektir ki, amatör idareciler ve profesyonel sporcuların dejenere 
ettiği bir hiyerarşi ile içinden çıkılamaz hale gelmiştir. 

Binnetice Türk Sporu bugün hayatının en feci ve en kara devrini yaşamaktadır. 
Buna rağmen ne sporcularda ne idarecilerde ve hattâ yetkili Bakanlık erkânında en 
ufak bir kıpırdanış veya intibah görülmemektedir. 1955’te Avrupa üçüncülüğünü 
averajla kaybeden basketbol takımımız bugün Balkanlarda bile sonuncudur. Futbol 
takımımız tesadüfi de olsa Almanları, Macar’ları yenip, İtalya’yla berabere kalırken 
bugün Cezayir’e, 1-0 Adana ilinden küçük Lüksemburg’a 2-0 yenilmekten öteye 
gidememektedir. Atletizmde şampiyonlarımız Avrupalı kızların derecelerine bile 
ulaşamamaktadır. Balkanlarda daima Yunanistan’ın üzerinde yer alırken bugün 
Yunanistan şampiyon biz ise sonuncu durumdayız. Yıllarca Olimpiyatlar, Avrupa ve 
dünya şampiyonluklarında 1, 2, 3 ncülüklere ambargo koyan Türk güreşçileri bugün 
galibiyet yüzü göremeyen bir somun pehlivanı durumuna gelmişlerdir. Daha bunun 
gibi voleybol, yüzme, tenis ve binicilikte de durum aynıdır. 

Göğüslerine Türk millî sembolü ayyıldızımızı taktığımız bu sporcularımızı 
ve sporumuzu perişan hale getiren sebeplerin başta Millî Eğitim ve Gençlik, Spor 
Bakanlığı olmak üzere bunlara bağlı federasyonlar, okullar ve teşekkülleri de içine 
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alan bir Meclis araştırmasına lüzum olduğu kanaatindeyim. Ayrıca Türk sporunu 
tereddiye, çöküntüye götüren sebep ve âmillerin neler olduğunu, yani sporumuzun 
oranlarının nelerden ibaret bulunduğunun bilinmesinde zaruret hâsıl olmuştur. 
Bunca ihtar, ikaz ve alâmete rağmen bir türlü uyanamayan spor ilgililerinin 
İstanbul’da münteşir Milliyet Gazetesi tarafından büyük emek ve masraf mukabili 
hazırlattığı Türk Sporunun sorunları adlı bir raporun Bakanlığa sunulmuş olduğunu 
öğrenmiş bulunmaktayım. Aslında Bakanlık tarafından hazırlanması icabeden bu 
raporun muhtevasının ne muameleye tabi tutulduğu ayrıca soruşturmayı icabettirir 
kanaatindeyim. 

Hulâsa olarak aşağıdaki hususların tespiti ile Türk Sporunun bugünkü halini ve 
zaaflarını ortaya çıkarmak maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesine binaen Meclis 
Araştırması yapılmasını saygı ile arz ederim. Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı  

1. Okullardaki spor tesisleri, 

2. Okul spor programları, 

3. Okullardaki öğretim görevlilerinin durumu, 

4. Bakanlığın sporu ve gelişmesini icabettiren çalışmalarının bulunup 
bulunmadığı, 

5. Bütçeden çıkan tahsisatın yerlerinin tetkik, 

6. Tesislerin durumu, 

7. Antrenör, Monitör ve sair isimlerle hizmet görenlerin durumu, 

8. Federasyonların icraatları, çalışmaları ve hesaplarının tetkiki, 

9. Spor Toto Teşkilâtının Beden Terbiyesine ve tesislere yaptığı katkının tespiti, 

10. Beden Terbiyesi, İzcilik, boş zamanlara değerlendirme v.s. Genel 
Müdürlüklerinin idareci âmir ve memurlarının menşeleri sporla olan ilişkilerinin 
tespiti, 

11. Spor işlerine bakan Bakanlığın ve federasyonları Türk Sporunun kalkınmasına 
matuf ve istikbale muzaf çalışmalarının bulunup bulunmadığının tespiti. 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.348

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, 
çeltik üretiminin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak Mahsulleri Çeltik 
Ofisinin satın almalardaki tutum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/111)

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, çeltik 
üretiminin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak Mahsulleri Çeltik Ofisinin 
mtınalmalardaki tutum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak 

348  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 26 (22 Aralık 1972), 
s. 685-687.
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üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 3 Ocak 1973 tarihinde toplanan 32 nci birleşiminde 
Genel Kurul’a sunuldu:

Yurdumuzun birçok yerlerinde dünyanın en kaliteli pirinci yetişmekte ve miktar 
itibariyle de bütün ihtiyaçlarımıza cevap verecek nitelikte ve durumda bulunmaktadır. 
Bu gerçek ortada iken çeltik müstahsili daima kendi başına bırakılmış, Devletçe 
sorunlarına el uzatılmamış, ne kredi imkânı verilmiş, ne de taban ve tavan fiyatlarında 
bir istikrar sağlanmıştır. 

Sadece pirinç konusu dış ülkelerden ithal yoluyla halledilmek istenımiş, bu 
yüzden yurdun dövizi dış devletlere aktarılmıştır. Kaldı ki, müstahsilin elimde 
bulunan pirinç ithal yoluna gidilmesini önleyecek kadar bol ve mebzuldür. 

Toprak Mahsulleri Ofisi bölge müdürlüklerinin müstahsilin elindeki bütün 
pirinçleri mubayaa etmekle ithal yoluna gidilmesini önleyecekleri aşikârken 
bugüne kadar otuz bin ton pirinç mubayaası yoluna gidilımesiyle binlerce ton 
mubayaa edilmemiş pirinci müstahsilin elinde bırakmış ve bunların da çürüme ve 
küflenmesine yol açmıştır. Bakanlıkça alınan ithalât kararı da Bakanlığın memleket 
çeltik ve çeltikçiliği hakkında esaslı bir bilgiye ve mubayaa güç ve otoritesine sahip 
ve muktedir olamadığının bir işaretidir. 

Türk Milletinin emeğini ve memleket malının itibarını korumak, dış dünyaya her 
zaman avuç açmamak gerekir. 1972 yılında fiyatların umumi seviyesi % 13 ilâ 15 
nispetinde bir artış göstermiştir. 1970 ve 1971 yıllarındaki artışlar da dikkate alınırsa 
devalüasyondan sonraki fiyat artışlarının % 50 ilâ 75 nispetine yaklaştığı görülür. 
Bu şekil ve ölçüde fiyatların süratle artıması sabit gelirli vatandaşı daha rahat bir 
deyimle bütün milleti sıkıntıya sokmakta ve daimî bir şikâyet konusu olmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye ekonomisindeki gelişme hızı % 7 oranındadır. % 13 - 15 
fiyat artışları her sene % itibariyle % 6 ile 8 nispetinde bir açık, bir karşılıksızlık 
getirmektedir. Plânın uygulanması pahasına bu açıkla denkleştirilen bütçe tatbikatı 
Devlet idarecilerinin de şikâyetlerine ve güç duruma düşmelerine sebebolmaktadır. 
% 7 nispetindeki gelişme hızı sabit gelirli vatandaşa hiçbir şey getirmemektedir. 
İşçi ücretlerindeki artış ye maaş zamları fiyat artışlarına asla yetişemediği için 
vatandaş ve bilhassa emekliler büyük sıkıntılara, güçlüklere ve sosyal bunalımlara 
düşmektedir. 1973 yılında fiyatların umumî seviyesinin artma temayülü devam 
edecektir. Hükümet tedbir almadığı takdirde bu artma devam edecek ve tediye 
muvazenemiz mutlaka bozulacaktır. Böylece millî ekonominin son devalüasyon 
öncesi şartlarına yeniden dönmüş olacaktır. Devletin özel ve kamu sektörlerine 
yaptığı yatırımların normal şartlarda gerçekleşemeyeceği kanaatindeyiz. Devlet 
işletmeciliğinin devamlı zarar halinde olduğu bu görüşümüzü de doğrulamaktadır. O 
vakit Devlet plân hedeflerindeki yatıranları gertçekleştirebilmek için yeni kaynaklar 
aramak, yeni yeni vergiler ihdas etmek mevcut vergilerin nispetini artırmak veya 
emisyona gitmek mecburiyetıinde kalacaktır. 
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Yatırımda plân hedeflerine ulaşsa bile üretimde % 7 hedefine ulaşamayacağı için 
Devlet yatırımları esaslı bir fayda temin edemeyecektir. Bu oran ise ekonomimize 
yeni sıkıntılar, büyük açıklar getirecektir. Bütün bu durumları nazarı itibara alarak 
halkm başlıca gıdalarından biri olan pirincin mubayaa şartlarını yeniden ele almakta 
büyük faydalar olacaktır. Bu bakımdan Bakanlığın çeltik ithaliyle ilgili kararı 
ve ofislerce çeltik mubayaasının memleket ve millet ihtiyaçlarına göre süratle 
yapılmadığı gerçeği karşısında: 

1. Memlekette yetişen ve ihtiyaca yeter derecede oldluğuna inandığımız çeltik 
milktarının tespiti, 

2. Çoğu zaman çeltik mahsulünün müstahsilin elinde kalması sebebiyle Toprak 
Mahsulleri çeltik ofislerinin mubayaada takip ve tercih ettiği memleket gerçeklerine 
aykırı yol, tutum ve davranışların tespit ve 

3. Alınacak tedbirlere çare ve ışık olmak ürere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.349

Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan’ın, 1970 yılında işletmeye açılan 
Elâzığ (Sivrice) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne kadar tam kapasite 
ile çalışamamasının sebeplerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/113)

Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan’ın, 1970 yılında işletmeye açılan 
Elâzığ (Sivrice) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne kadar tam kapasite ile 
çalışamamasının sebeplerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 23 
Ocak 1973 tarihinde toplanan 41 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“1967 yılında temeli atılan Elâzığ (Sivrice) Süperfosfat gübre fabrikası 
mukavelesine göre 1969 yılında tamamlanacak ve yılda 220 000 ton gübre üretecekti. 
Türk çiftçisinin birim sahadan elde edeceği gelirin artışını sağlayacak olan fabrika, 
sonuç olarak da hem millî gelirde artışa, hem de Türk köylüsünün refahına katkıda 
bulunacaktı. 

71 000 000 lira sarfedilerek yapımı tamamlanacak fabrika için iki hammaddeden, 
fosforu yurt dışında ithal olunacak; Sülfürik asit ise tesislerin bulunduğu yere 45 
kilometre mesafede bulunan Ergani Bakır İşletmesi bünyesinde kurulacak bir tesisle 
baca gazlarından elde edilecek ve her yıl bu tesislerden sağlanacağı hesabolunan 80 
000 ton Sülfürük asit özel araçlarla fabrikaya sevkolunacaktı. 

349  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 32 (3 Ocak 1973), 
s. 352-353.
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Fabrika 140 000 ton da fosforit işleyecekti. Sivrice’deki tesisler bir yıl 
gecikmeyle 1970 yılının Kasım ayında sözde işletmeye açıldı. Devrin Başbakanı 
özel bir uçakla ve 70 kişilik mahiyetiyle birlilkte Elâzığ’ı ziyaret etti ve çok gösterişli 
bir merasimle yıllık kapasitesi 220 000 ton olan gübre fabrikasını işletmeye açtığını 
Türk Kamuoyuna ilân etti. 

O günden bu yana, yani fabrikanın işletmeye açıldığının, o günün Başbakanı 
tarafından bütün dünyaya ilân edildiği tarih üzerinden tam 26 ay geçmiş bulunuyor. 
Değişik bir ifadeyle 1970 yılının Kasımında işletmeye açıldığı ilân edilen fabrikanın 
1973 yılının Ocak ayı sonuna kadar 500 000 ton istihsal yapması icabetmektedir. 
Sivrice Süperfosfat gübre fabrikası 1970 yılının Kasımından itibaren tam kapasite 
ile çalışıyormuş gibi idareci, teknisyen, işjçi ve lüzumlu bütün personelini istihdam 
etmiş bulunmaktadır. 

Aylık carî masraf bir milyonun üzerindedir. (Yılda 12 milyon lira) Bütün 
sosyal tesisler tamdır ve fabrika personelin istifadesine sunulmuş durumdadır. 
Yalnız fabrika çalışmamaktadır. 71 milyon lira harcanarak kurulan bu fabrika, Türk 
çiftçisinin gelirinde artışlar sağlayacağı düşünülerek kurulan bu tesislerde gübre 
üretilememektedir. Ergani Bakır’da baca gazlarından yılda 80 000 ton Sülfürik 
asit elde edecek tesisler henüz tamamlanamadığı gibi 1967 yılından beri milyonlar 
harcanarak yapımına çalışılan bu kuruluşun ne zaman hizmete girebileceği de hiç 
kimse tarafından bilinmemektedir. (Azot Sanayii Genel Müdürlüğündeki Ergani 
Bakır Sülfürik asit tesisleri dosyası tetkik olunursa, ciddiyetsizliğin, mesuliyet 
anlayışından yoksunluğun her nevine rastlanacaktır.) 

Samsun’dan özel sarnıçlarla nakledilen ve pek çok pahalıya maledilen Sülfürik 
asit, fabrikasının bir ayda ancak üç gün çalışmasına kâfi gelmektedir. Maliyette 
meydana gelen artışlar tetkik edildiği zaıman görülecektir ki, son derece korkunçtur. 
Fosforit Tunus’tan ithal edilmekte İskenderun limanından fabrika mahalline 
nakledilmektedir. Özel yapıda nakil araçlarına ihtiyaç göslteren bu hizmette çok 
pahalıya yapılmaktadır. Öğrendiğimize göre Tunus Hükümeti, özel bir gezide 
yapılan temaslara rağmen tonu 9,7 dolardan mevcut mukaveleye rağmen fosforit 
satmak istememekte, bu konuda da çözümü son derece zor problemler ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Fabrikanın 26 ay içinde milyonları aşan yatırım, harcamaları ve yine milyonları 
bulunan cari masraflar karşılığında ürettiği gübre sadece 15 000 tondur. Dünyanın 
Türkiye haricindeki hiçbir yerinde fabrika kuruyorum, gübre üreteceğim, çiftçinin 
istihsalinde artış, sağlayacağını diye hu kadar pahalı işleyen ve bir kanser gibi Türk 
ekonomisinin hayat damarlarını kemiren bir başka örnek gösterebilmek mümkün 
değildir. 1969 da tam kapasite ile işletmeye açılması, ekonomimizin ve memleket 
ihtiyaçlarının icabı iken, imkânları ve kaynakları sınırlı, süratle kalkınmaya muhtaç 
bir milletin elinde ve avucundaki, sorumsuz bir hizmet anlayışı ve telâkkisi ile israfa 
hiç kimsenin hakkı olmasa gerektir. 
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Ekonominin bütün tedbirleri ve kaideleri uygulanarak ucuz maliyet azamî verim 
ve üstün kaliteli ürün istihsal etmek üzere yapımına başlanmış bu güzel tesisin israfçı, 
memleket kalkınmasının arzu ve heyecanını duymayan kimselerin sevk ve idaresinde 
nasıl bir batağa saplandığı apaçık ortadadır. Konunun aydınlığa kavuşmasının 
sağlanması maksadıyle Anayasanın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün ilgili 
hükümleri uyarınca Meclis Araştırmasına karar ittihazını saygılarımla arz ederim.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.350

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum Şeker Pancarı 
Şirketinin, Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri (Besici) aleyhine 
yaratmış olduğu durumları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amaciyla 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/112)

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri (Besici) aleyhine yaratmış olduğu 
durumları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 
23 Ocak 1973 tarihinde toplanan 41 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Erzurum Şeker Pancarı Şirketi, Erzurum ve Erzincan müstahsillerinden besili 
hayvan almak üzere bir mukavele yapmıştır. Buna göre pancar şirketi % 18 faizle 
hayvan başına 900 lira avans vermeyi ve üç ay içinde besicilerin bu hayvanları 
besleyerek teslim etmeleri şartı prensibolarak kalbul edilmiştir. Mukavelenin 
başlangıç, tarihi 5. 9. 1972 olup üç aylık müddetin hitam tarihi ise 5. 1. 1973 olarak 
tespit edilmiş iken; bu üç aylık müddet yani vâde hitam bulduğu halde pancar 
şirketi, besicilerin ellerinde bulunan hayvanlarını almamaktadır. Akit müessese bu 
durum karşısında henüz 20 640 baş sığırı alamamış, besicilere günde Erzurum ve 
Erzincan besicilerinden 100 er adet olmak üzere cem’an 200 adet büyük baş hayvan 
alabileceğini bildirmiştir. Üstelik ilgili idare para mevcudolmadığmdan bahisle 
aldıkları hayvanların parasını dahi ödeyememektedirler. 

Şimdi şu duruma göre müstahsil besici aleyhine haksız ve zararı mucip bir 
muamele cereyan etmektedir. Şöyle ki: 

1. Şeker Pancarı Şirketi, kendi haksız hareketleri sebebiyle tek taraflı olarak 
mukavele hükümlerini ihlâl etmiştir. 

2. Aldığı hayvanların bedelini peşin ödemıemelk suretiyle müstahsili müşkül 
duruma sokmaktadırlar. 

3. Akit Müessese teklif ve tatbik ettiği ödeme plânı ile üç aylık vâdeyi tek 
taraflı olarak altı aya çıkarmış bulunmaktadır. Bu da besiciler aleyhime bir durum 
yaratmaktadır. Zira bu vaziyete göre son teslim tarihi Nisan 1973 gününü bulmaktadır. 

350  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 41 (23 Ocak 1973), 
s. 249-250.
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4. Üç ay vâde ile alınan % 18 faizli avansa böylece besici kendi iradesi dışında 
üç ay daha fazla faiz ödemek zorunda bırakılmışlardır. 

5. Mevsimin kış ve kar olması sebebiyle halen alınamayan bu hayvanlar 
için barınak, alaf ve yem temin etme güçlüğü ortaya çıkmış, dolayısıyle maliyet 
unsurunun artırıldığı, müstahsil aleyhime zararı mucip bir durum yaratılmıştır. 

6. Et - Balık Kurumunun ise, depolarımız doludur, bu sebeple alamıyoruz 
şeklindeki görüşleri ve tedbirsiz davranışlarının kusurları da böylece müstahsile 
ödettirilmektedir. 

Bütün bu sebeplere ve konunun önemine binaen önergemde arz ve ifade ettiğim 
hususların mahallinde incelenip esaslı bir tetkike talbi ıtutulması için Hükümet ve 
gerekse Ticaret Bakanının bu tutum ve davranışlarının tespiti hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasına karar verilmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak gelecek birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.351

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker’in, filtreli sigara kaçakçılığı konusunda 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/114)

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker’in, filitreli sigara kaçakçılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi, Millet Meclisi’nin 5 Mart 1973 tarihinde toplanan 72 nci birleşiminde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Hürriyet Gazetesinin 21. 1. 1973 günlü sayısında başlayan Kent sömürüsünün 
içyüzü başlıklı ve tanınmış Türk gazetecisi Yılmaz Çetiner tarafından kaleme alınmış 
ve yurt dışı ve yurt içi ciddî bir araştırma sonucu olan yazıda, kaçak filitreli sigara 
satışları hakkında bâzı acı gerçekler ortaya konulmuş bulunmaktadır. Bu yazıda, 
Türkiye’de her gün 1,5 milyon paket kaçak filitreli sigara satıldığı, yılda 547 milyon 
50 ıbin paket kaçak filitreli sigara satıldığı belgelerle ileri sürülmektedir. Bir paket 
filitreli sigaranın ortalama 7 lira değeri olduğu kalbul edilirse, bunun tutarı 3 milyar 
832 milyon lira olur. Her bir paketin maliyetinin 2 lira dolaylarında olduğu gözönünde 
bulundurulursa, yalnız yıllık döviz kaybı 1 milyon liradır. Böylece Türkiye’de günde 
30 ton kaçak filitreli sigara satılmaktadır. Günlük tutar 10,5 milyon TL. dir. 

Türkiye dünyanın sayılı tütün üretici ülkelerinden biridir. Türkiye’de tütün 
Devletin tekeli altındadır. Buna rağmen 1971’de tekelin filitreli sigara satışı 210 
milyon pakettir. Bunun tutarı ise 1 milyar 78 milyon liradır. Bu rakamlarla şu 
gerçek ortaya çıkmaktadır: Türkiye’de tekel olmasına rağmen, kaçak olarak miktar 
ve değer bakımından 3 misline yakın filitreli sigara satışı yapılmaktadır. Bu, Türk 
milletine harcanması gereken milyarların göz göre göre soyulması ve gasp edilmesi 
hadisesidir. Bu, Devletin içinde devlet demektir. Bu, âdi bir zabıta olayı değil, içte 
ve dışta örgütlenmiş büyük ve yaygın bir soygun olayıdır. Bu olay Üçüncü Beş Yıllık 

351  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 41 (23 Ocak 1973), s. 248.
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Plânda ele alındığı gibi yalnızca filitreli sigara üretiminin yetersizliğinden ibaret 
değildir. Bunun yanında belli noktalardan yurda sokulan bu kaçak sigaraların her 
yere dağılmasına sistemli bir şekilde yardım edildiğini ortaya koymaktadır. Yazıda, 
1 milyonluk kaçakta 10 bin lira kaile verildiği ve her il sınırından geçerken ayrıca 
rüşvet ödendiği ileri sürülmektedir. Türk halkının milyarlarca lira soyularak dünyanın 
en güzel tütünlerinin yetiştiği ülkemize, Türk tütünleri müşteri bulamazken, yabancı 
kaynaklı kalitesiz tütünlerin satılması sömürüsüne Büyük Meclis elkoymalıdır. 
Bu araştırma Üçüncü Beş Yıllık Plânın bu konuda getirdiği bilgileri ve tedbirleri 
değiştirecek niteliktedir. Bu araştırma bu konuda güvenlik kuvvetlerinin özel ibir 
teşkilât kurmasını gerektirecek niteliktedir. 

Bu nedenlerle yıllık tutarı milyarlara varan filitreli sigara kaçakçılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını öneririm.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.352

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, 
Türkiye’de cezaevlerinin içinde bulunduğu şartları tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/116)

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Türkiye’de 
cezaevlerinin içinde bulunduğu şartları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak 
amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasıyla 
dair önergesi, Millet Meclisi’nin 7 Mart 1973 tarihinde toplanan 73 ncü birleşiminde 
Genel Kurul’a sunuldu:

“Bugün Türkiye’de suç işleyenlerin sayıları diğer ülkelere nazaran daha fazla ve 
her yıl da daha fazla bir artış kaydetmektedir. Cemiyetimiz bu artan suç ve suçlular 
yüzünden manevî huzursuzluğa mâruz kalmaktadır. Eğitim, kültür ve ekonomik sosyal 
sorunlara eğinilmediği sürece de bu suçları azaltmak mümkün olmayacaktır. İster 
isteyerek, isterse istemeyerek olsun, kaderin çizgisinde yürüyen binlerce mahkûmlar 
cezalarını çektiği cezaevlerinde ıslah edilmeleri esas olmasına rağmen mahkûmların 
eğitim ve öğretimle ve asgarî ölçüler içinde kendilerine insanca muamele ve sosyal 
yardım yapılmadığı da bir gerçek olup ıslah prensibinden uzaklaştırılmaktadır. 
Memleketimizde mahkûm olanlar bütün ümitlerini kaybetmekte artık bir daha 
cemiyete dönmeyecek şekilde karamsar duygulara sürüklenmektedir. Cezaevleri 
kirli, rutubetli, bakımsız, ışıksız ve bir yatakta birkaç kişinin yattığı sefalet ve ıstırap 
yuvası haline gelmiştir. Mahkûmlardan çoğu, ilgisizlik, bakımsızlık, insanlık dışı 
yönetim ve irtibatın neticesi cezaevlerinin kanayan yarası haline gelmiştir. Bunların 
da insan olduğu ve kendilerini bekleyen aile ve çocuklarının bulunduğunu düşünmek 
ibreti müessirenin sosyal faydaları da dikkate alınarak ıslahı cihetine gidilmesi 
lüzumludur. Bugün bunlar ihmâl edilmiş, sefaletin içinde insanlık haysiyetini 
zedeliyen bir yaşantının sürdürüldüğü hale gelmiştir. 

352  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 72 (5 Mart 1973), 
s. 609-610.
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Bu yönden, 

1. Bütün Türkiye’de cezaevlerinin içinde bulunduğu kötü şartların tesbitiyle 
cezanın ıslah gayesine uygun tedbirlerin alınması bakımından bu durumun tespit ve 
incelenmesi, 

2. Hapishane yöneticilerinin toplum kurbanı olan kader mahkûmu insanlara 
yapılan muamele ve ilişkilerinin onlara moral yönden ıslah edici ve cemiyete 
kazandırıcı muamelelerin neler olabileceği hususunun araştırılması bakımından 
bir Meclis araştırmasının açılmasını bugünkü sosyal Devlet anlayışı içinde talep 
ediyoruz.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.353

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, arsa bina ve gecekondu spekülâsyonunu 
önlemek ve gerekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 88. maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/116)

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın; arsa - bina ve gecekondu spekülâsyonunu 
önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 68 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 3 Mayıs 1973 
tarihinde toplanan 103 ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Ülkemizdeki toplumsal ve ekonomik dengesizlik, gelir dağılımında üretim - 
tüketim etkinliklerindeki adaletsizlik son yıllarda büyük bir zorlama arsa - konut 
değer artımı yaratmıştır. Bütün bunalımları bağrında besleyen ekonomik bunalım 
bu kesimde son derece belirgin, huzur bozucu bir boyutta büyümekte ve geniş 
ulus çoğunluğunu etkisi altına almaktadır. Özellikle büyük illerimizde ve sanayi 
bölgelerimizde görülen arsa, bina fiyatlarındaki astronomik artışlar konunun üzerine 
önemle ve hızla eğilmemiz gereğini ortaya koymaktadır. Başta İstanbul, Ankara, 
İzmir olmak üzere çeşitli illerimizde son üç yıl içerisinde bina fiyatlarındaki artışlar 
% 243’ü bulmuştur. Kol gücü ücret artışı % 17, yapım malzemesi fiyat artışı % 23,7 
olmasına karşın bu artış hızını anlamak ve matematik, bilimsel, toplumsal gerçeklere 
bağlamak güçtür. Ankara’da Kızılay’da altı yıl önce metrekaresi 1 500 lira olan 
arsanın bugün değeri 15 000 lirayı bulmuştur. Ankara, İstanbul ve İzmir’de sade 
konut kiraları 850 - 2 000 lira arasındadır. Lüks konutların kiraları ise 6 000 lirayı 
bulmuştur. Büyük sanayi kentlerinin belirgin özelliği haline gelen bu sömürünün 
etki alanında yaşamak zorunda olan toplum kesiminin % 71’inin aylık geliri 1 250 
liranın altında kalmaktadır. Bu görünümü ile Türkiye sorumsuz, kontrolsuz, geri 
kalmış bir ülke halindedir. Görünen o ki, İstanbul’da iki yıl içinde, bâzı iyi semt 
binaların satışlarında % 400 - 500, İzmir’de % 300 - 400, Ankara’da % 250 - 350 
artış, olmuştur. 1968 yılından bu yana genel artış % 610’dur. 

353  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 73 (7 Mart 1973), 
s. 11-12.
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Yine İstanbul’da 1968 yılında 350 000 liraya satılan bir arsa 1973 yılında aynı 
şahıs tarafından 3 600 000 liraya satın alınmıştır. Büyük kentlerde arsa fiyatları son 
beş yıl içerisinde % 700 değer artışı göstermiştir. İmar plânlarındaki birim, teknik 
dışı özel zorlamalarla yapılan değişiklikler bina ve arsa fiyatlarına doğal olarak 
yansımaktadır. 325 000 liralık bir arsa Ankara’da, imar değişikliği yapılarak 2 700 
000 liraya satılma şansına kavuşturulmuştur. Örneğin: Ankara’da arsaların % 60’nm 
imar durumları ve harita özellikleri son üç yılda değiştirilmiştir. Böylece vurgunların 
kanun içi kılıfları da hazırlanmakta ve yeni bir arsa - bina - gecekondu spekülatörler 
sınıfı yaratılmaktadır. Çevremiz, yöremiz bu vurgunların öyküleri ile yaşanılan 
somut örnekleri ile doludur. Bilim, teknoloji, ekonomi, toplum, ahlâk kuralları 
dışı arsa ve bina - gecekondu spekülâsyonu sorunu bütün ülkeyi etki alanına alma 
iştahı içindedir. Daha inşa halinde iken metrekaresi 1500 - 3000 liradan satılan 
apartmanların üreticilerinin kazancı ile emeği arasında adaletli, dengeli, ahlâklı bir 
oran yoktur. Bugün ülkemiz bir arsa - bina - gecekondu - apartman vurgunu ülkesi 
olma yeteneğindedir. 

Bu nedenlerle: Arsa - bina - gecekondu spekülâsyonunu önlemek, yurttaş ve 
ülke sırtından büyük vurgunlar vurulmasına mâni olmak, durumu öğrenmek, bilgi 
toplamak, önalımlar saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.354

Sakarya milletvekilleri Hayretin Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe’nin, 
öğretmenlerin içinde bulunduğu koşulları bütün kapsamı ile incelemek ve 
gerekli imkânların sağlanmasını temin etmek amaciyle Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/117)

Sakarya milletvekilleri Hayrettin Uysal İle Barbaros Turgut Boztepe’nin, 
öğretmenlerin içinde bulunduğu koşullan bütün kapsamı ile incelemek ve gerekli 
imkânların sağlanmasını temin etmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 10 Mayıs 1973 
tarihinde toplanan 107 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Top seslerinin Ankara’dan duyulduğu günlerde, düşmanın 50 kilometre 
yaklaşmasına rağmen, 21 Temmuz 1921’de Ankara’da ilk kez bir eğitim kurultayı 
toplanıyor ve bu kurultayda Atatürk açış konuşmasını yapıyordu: 

Büyük Atatürk diyordu ki, 

‘Gerçi bugün maddî ve ımanevî kuvvet kaynaklarımızı millî sınırlarımız içindeki 
memleketimizde istilacı bulunan düşmanlara karşı kullanmak zorundayız. Memleket 
eğitimi için ayrılabilen şey gelecek eğitimimizin dayanağı olacak iki temel kurmaya 
yeterli değildir. Ancak, geniş ve elverişli şart ve araçlara kavuşuncaya kadar geçecek 

354  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 103 (3 Mayıs 1973), s. 116.
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savaş günlerinde dahi1, büyük dikkat ve titizlikle işlenip çizilmiş bir millî terbiye 
programı yapmaya ve bugünkü millî eğitim teşkilâtımızı şimdiden millî bir yönde 
çalıştıracak ilkeleri haızırlamaya çalışınız.’

Görülüyor ki, ulusu kurtarmaya yöneldiği daha ilk günlerde Atatürk, bir 
yandan bağımsızlık ve özgürlük savaşı verirken bir yandan da eğitime yüksek 
değer verilmesi çalışmalarına katılıyordu. Yine o günlerde, ‘En mühim ve feyizli 
vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak 
lâzımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur’ diyordu. Büyük Atatürk, 
bütün hayatı boyunca bu ilkelere bağlı kaldı. Türk öğretmenini her gittiği yerde 
onurlandırdı. Öğretmenlerin teşkilâtlanmasından kıvanç duydu. Çağdaş kuşaklar 
yetiştirilmesi görevinde tek dayanağının öğretmen olduğunu açıkça belirledi. 25 
Ağustos 1924 günü Ankara’da toplanan Öğretmenler Birliği Kurultayına da katıldı 
ve şu sözleri söyledi: ‘Seçkin topluluğunuzun içinde bulunmaktan duygulanan 
gururum, sonsuzdur. Türkiye Öğretmenler Birliğinin Ankara’da yapmakta olduğu 
ilk kuruıltaymı çok büyük memnuniyetle karşıladım. Memleketimizin sizler gibi 
değerli öğretmen hanım ve beylerinin burada toplanması, Cumhuriyetimiz için 
çok feyizli sonuçların belirmesine imkân verecektir. Cumhuriyet, fikren, ilmen, 
fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik 
ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Üstün görevinizin başarılmasına, yüksek 
olan çalışmalarınızla varlığınızı vakfedeceğinize asla şüphe etmem.’ 

Köklü bir inanç ile erdemli ve soylu bir görüşün sahibi büyük Atatürk, öğretmenin 
yerini, gerçek bir tanımla saptamıştı. Öğretmen, çağımızın istediği, ülkemizin 
ihtiyacını duyduğu ilerici, Atatürk devrimcisi kuşağı yaratacaktır. Fakat yıllar yılı 
kovaladı, büyük Atatürk’ün önerdiği kökü toprakta, ulusal eğitim sistemi bir türlü 
kurulamadı. Büyük Atatüılk’ün güvendiği, gururlandığı Türk öğretmeni genellikle 
bâzı siyasal kadroların saldırısına uğradı, horlandı, karalandı. 

Sonuç: 

1. İyi ve doğru bir eğitimi, çağdaş etkinliği olan ulusal bir sistem olarak bu ülkenin 
öğretmenleri yapabilir, kurabilir, uygulayabilir. Türk ulusunun öğretmenleri, büyük 
çoğunlukla ülkesinin ve halkının eğitim sorunlarını bilen, Atatürkçü ve Anayasal bir 
topluluktur. 

2. Oysa öğretmenlerimizin gittikçe yoğunlaşan, büyüyen önemli sıkıntı ve 
ızdırapları vardır. Hem maddî yönden ve hem de manevî yönden süregelen bu sıkıntı 
ve ızdıraplar, Türk öğretmenini sarsmaktadır. Gerçek kurtuluşu, millî eğitim işlerinde 
başarılı olmaya bağlayan büyük Atatürk’ün işaret ettiği amaca ibu tutum, politika ve 
davranışla varmak mümkün değildir. 

3. Türk öğretmeninin tutucu bâzı siyasal kadrolara kul olmasını beklemek, 
düşünmek yanlışların en büyüğüdür. Şimdiye değin öğretmenin uğradığı her kıyımda, 
hep bu siyasal tutucu kadronun parmağı olmuştur. Öğretmen topluluğu üzerinde hep 
itici, öğretmenleri küstürücü ve yanlış bir politika izlenmiştir. 
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4. Hiç şüphemiz olmasın ki, bu yanlış politika ve kıyımlara rağmen, öğretmen, 

özgür ve ulusal bilince sahip kuşaklar yetiştirecektir. Çağ için değerlerin öncüsü 

olacaktır. Atatürk çizgisini her ne pahasına olursa olsun izleyecektir. Öğretmeni bu 

görevden alıkoymak mümkün değildir. 

5. Cumhuriyet Türkiye’sinde, öğretmenine içtenlikle saygı duyan, öğretmenliğin 

yücelmesi için çetin uğraşlar veren, sonuçlar ailan dönemler olmuştur. Fakat 

Türkiye’de öğretmene ve eğitime kıymaktan zevk alan ilgililer, bakanlar da çıkmıştır. 

6. Gerçekleri görmeyerek bireyleri, yalnızlaştırma, toplulukları çözüp 

güçsüzleştirme yoluyla, demokrasiyi yozlaştırmak isteyenlerin stratejilerini, millî 

iradenin en güçlü ve en yüksek organı Türkiye Büyük Millet Meclisi boşa çıkarmalıdır. 

Bunun için Türk öğretmeninin açı çektiğini, küskün ve tedirgin olduğunu bilmelidir. 

7. Yeni kuşağı yetiştirecek, Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini daha bilinçle 

koruyacak, yayacak, sağlam kişilikler yaratacak olan Türk öğretmeni, inandığı 

millî ve egemenlik, millî irade ve tüm demokrasi yapısı içerisinde gerçeklerin ve 

durumunun bütün ayrıntıları ile bilinmesini, saptanmasını istemektedir. 

8. Bugün öğretmenlerimizin % 75’i 1 000 liranın altında maaş almaktadırlar. 

Atatürk zamanında kendilerine verilen üstün değerle ilkokul öğretmenliğinden 

başlayarak bütün kademelerde en üst dereceye kadar yükselenilen, ilkokul 

öğretmenleri de dâhil üç yılda bir terfi eden öğretmenlerimizin bugün bu hakları 

elinden alınmıştır. Hattâ birçok meslek dallarına yan ödeme verilirken en uzak 

köylerde dahi fedakârca çalışan öğretmenlerimize hiçbir yan ödeme verilmemiştir. 

Yine bugün terfi süreleri geldiği ve bu süreler geçtiği halde 10 binlerce öğretmen 

terfileri yapılamadan mağdur durumda ineklemektedirler. Öğretmenlerimizin yıl ve 

derece kayıpları, eşitsizlikler en çok bu büyük kitleyi mağdur etmiştir. 

Bütün bu nedenlerle; Millet Meclisimizin bu çok önemli konuyu bütün kapsamı 

ile yerinde araştırması, görmesi, bilgi edinmesi ve buna göre süratle memleketimiz 

için bir hayat davası, kurtuluş sorunu olan öğretmen ve eğitim camiasına gerekli 

imkânları maddî ve ananevi yönden sağlayabilmesi için Anayasamızın 88 nci 

maddesi uyarınca öncelikle bir Meclis Araştırması yapılmasını saygı ile arz ve teklif 

ederiz.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 

görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.355

355  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 107 (10 Mayıs 1973), 
s. 240-250.
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Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, 
yapma gübreler ile tarım ilâçları konusunu incelemek, bu alanda şikâyet 
konusu haline getirilen ithal, imal ve dağıtım safhalarında üreticiyi zarara 
sokan girişmeler yapılıp yapılmadığını tespit etmek amaciyle Anayasanın 88. 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/118)

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’m, 
yapma gübreler ile tarım ilâçları konusunu incelemek, bu alanda şikâyet konusu 
haline getirilen ithal, imal ve dağıtım safhalarında üreticiyi zarara sokan girişimler 
yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 10 Mayıs 1973 
tarihinde toplanan 107 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

Türkiye 40 000 köy mezra ve toplanma birimi ile köylü Türkiyedir, bu görünümü 
ile bir tarım ülkesidir. Tarım ülkesi olmanın gerçeğinden yansıyan bir gübre 
ve ilâç sorunu ile de karşı karşıyadır. Millî endüstrinin sağlam bir temele dayalı 
olarak kurulabilmesi için, tarım kesiminden sağlanan gelirin artırılması gerektiği 
gerçeğinde bugün her yurtsever birleşmiştir. Türkiye’de ekime elverişli topraklarıın 
hemen tümü ekilmiş hattâ hayvancılığın gelişmesi açısından öneimli olan meraların 
bir kısmı sürülmüş olduğundan, tarımsal geliri artırma amacı ile ekim alanlarının 
geliştilrilmesi bir alternatif olanak düşünülemez. 

Bu koşullar altında tek çaremiz bir birimden (bir hektar toprak bir baş hayvan vb.) 
alınan verimin, başka deyimle üretkenliğin (prodüktivite) artırılmasından öteye bir 
çaremiz kalmamıştır. Koşulları Türkiye’ye benzeyen ve tarım kesimimde üretkenliği 
artırarak, millî endüstrilerinin kurulması, bu yoldan gidilerek kalkınmanın sağlanması 
amacıyla bizden önce girişimler yapmış ülkelerin tecrübelerden öğrenildiğine göre, 
gübreleme % 41 oranında bir artış sağlarken, sulama koşullarının ıslâhı % 27 bir 
artışa sebebolmakta, tohum ıslâhı ile % 13’lük, münavebe ile % l0’luk, toprağın 
daha iyi dağılması ve kullanılması yoluyle % 9’luk bir artış sağlanabilmektedir. 

Ülke çapındaki bu büyük denemeden öğrenildiğine göre, gübreleme verimin 
artırılmasında en etkin ve en başaralı girişimlerden biri olmaktadır. Bu gerçeği 
öğrenen ve yapma gübreleri kullanmaya başlayan Türk çiftçisi, bir süredir tarımın 
bütün alanlarında artan miktarda gübre kullanmakta, verimi artırıcı diğer teknikleri 
de uygulamaya çalışmaktadır. Ancak talep ve gereksinmenin giderek artması, 
Türkiye’ nin üretebildiği gübre miktarının sınırlı olması, ülkede üretilebilen yapma 
gübrelerin ilkel maddeler bakımından yabancı kaynaklara bağlı kalması, çeşitli 
sorunlara sebebolmakta, bu arada bâzı imalâtçılar ile ithalâtçı ve dağıtıcıların sonucu 
etkileyen gübre fiyatlarının yükselmesine neden olarak üreticiyi zor durumda bırakan 
davranışlardan yakınılmaktadır. 

Haber ve inceleme konusu olarak basına intikal ettirilmiş olan bu çeşit olaylar 
ile gübreyelerek ürün yetiştirmenin sebebolduğu ek olaylar, örneğin tarım ilâçlarının 
kullanılması, bunların çoğaltılması, dış ülkelerden satınalınması, dağıtımı hem 
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ekonomimiz ve hem de insan sağlığı bakımından önemli bir sorun haline dönüşmüş 
ve yakınmaların yaygınlaşması, durumun bir Meclîs araştırmasını gerektireeek kadar 
önem kazanmasına neden olmuştur. 

(A) Yapma gübreler: Azotlu, fosforlu ve Potaslı gübreler olarak başlıca üç grup 
altımda incelenmesi gereken yapma gübreleinin, üretim ve tüketimi bakımından, 
Türkiye’miz, çok gerilerde kalmış ülkelerden biridir. 1970 yılımda saptanmış veya 
yanlanmış bulgulara göre İtalya’da hektara 316,69 kg. Azotlu gübre; 32,41 kg. 
Fosforlu gübre; 112,19 kg. Potaslı gübre isabet ederken, Türkiye ortalamaları aynı 
sıraya uyarak 3,32 kg. bir bölümün yakıt olarak kullanılması ve ortalama rakamların 
böylesine düşük olması ülkemizin gübre kullanıma kapasitesinin yüksek olduğunu 
ve önümüzdeki yıllarda bu talebin hızla artacağını, gerçekte artması gerektiğini 
göstermekte, buna karşılık gübre yapımında kullanılacak olan tesislerin ikmali 
ve ilkel maddenin, Türkiye’de tedariki hususunda bir yavaşlık veya beceriksizlik 
dikkati çekmektedir. Gübrenin başka ülkelerden ithal edilerek, üreticiye geçilişi 
çeşitli ellerden yapılınca doğal olarak fiyat artışları oluyor bir kısım tüccar ile 
aracının çıkarlar sağlamasına ve bu arada maliyetinin gereksiz olarak yükselmesine 
neden oluyor…

(B) Tarım İlâçları: Tarımda yapma gübre kullanılması, bir yanıyle verimin 
artmasına ve bir bireyden alınan ürünıün çoğalmasına neden olurken, bâzı meseleleri 
de birlikte getirmektedir. Örneğin gübrelenmiş topraklarda yetişen ürünlerin 
hastalıklara karşı daha az mukavim oldukları, bu nedenle ilaçlamaları gerektüği 
bilinmekte, verimin artırıcı ve ürünü koruyucu bir çare olarak bâzı tarım ilâçlarını da 
gübreyle birlikte kullanmak zorunluk haline dönüşmektedir. 

Ensektisit, Furgusid, Herbisit v.b. gruplar halinde mütalâa edilen bu ilâçların, 
imal, ithal ve satışında tıpkı gübrede olduğu gibi bâzı yolsuzluklardan söz edilmekte, 
geniş çapta ölçüsüz ve kontrolsuz bir biçimde kullanılışları insan ve diğer canlıların 
sağlığı bakımından küçümsenmeyecek sakınca ve tehlikeler yaratmaktadır. Geçen 
yıllarda yer yer ölümlere, bâzı vatandaşların kitle halinde hastalanmalarına sebebolan 
tarım ilâçlarının hem fiyat hem de kullanılış balkımından kontrol altına alınmasına, 
buna ilişkin yasaların en kısa süre içinde hazırlanarak yürürlüğe sokulmasına ihtiyaç 
vardır. 

Tarım ilâçlarının kurallarına göre kullanılmamaları ve yetiştirilen ürünler 
üzerinde eser miktarda kalmaları bunlarla beslenen insan ve hayvanlarda birikimlere 
neden olmakta, daha sonra sarılık, kanser ve benzeri hastalıkların nedeni haline 
gelmektedir. İhtiyatsızca kullanılan tarım ilâçlarının kalıntıları yüzünden had 
zehirlenmelere mâruz kalarak vefat etmiş yüzlerce vatandaştan söz edilebilir. 

Bu ilaçların bu şekilde kullanılmakta oluşları Türkiye’den tarımsal ürün satınalan 
ülkelerce de bilindiğinden çok zaman ihracatımızın sınırlanmasına sebebolabiliyor. 
Başka ülkelerde insan sağlığı için tehlikeli olduğundan yasaklanan bâzı ilâçların 
Türkiye’ye satıldığı ve gelişigüzel kullanıldığı söylentileri yaygındır. Tarımsal 
verimi anrtırmak ve bir bireyden ve birimden daha çok ürün alarak üretkenliği 
yoğaltmak için her toplumun başvurduğu ve bizim de kullanmamız gereken çağdaş 
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tekniği ve üretkenliği artırıcı niteliği olduğu bilinen yapma gübreler ile tarım ilâçları 
konusunu ve tarım kesimini rahatsız edem sömürünün nedenlerini incelemek, bu 
alanda yakınma konusu haline getirilen ithal, imâl, dağıtım safhalarında üreticiyi 
zarara sokan girişimler yapılıp yapılmadığımı saptama amacı ile Meclis Araştırması 
açılmasını öneririz.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.356

Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu’nun; Devlet idaresindeki aksaklık 
sebeplerinin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir kamu hizmetleri teşkilâtı 
kurulabilmesinin çarelerini aramak maksadıyla Anayasanın 88. maddesine 
göre bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/119)

Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu’ nun, Devlet idaresindeki aksaklık 
sebeplerinin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir kamu hizmetleri teşkilâtı 
kurulabilmesinin çarelerini aramak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesine göre 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 10 Mayıs 1973 
tarihinde toplanan 107 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Bir mizah şairimiz, zamanında ve son asır bidayetinde devlet hayatımıza hâkim 
olan üç etkenden yüreği yanarak bahsetmiş, iltimas, madeni has... i… dan yakınmış 
idi. 

Bir doğru sözlü Başbakan çıkmış, devlet idaremizin (A) dan (Z) ye kadar bozuk 
olduğunu söylemiş ve yakınmıştı. 

Bugün aynı yankıların daha da kötü bir şekilde devamından tüm millet olarak, 
devlet olarak acı çekmekteyiz. 

Devlet mekanizmasının üst kademelerinde kilit noktalarında oturanların, 
valilerin, umum müdürlerin, müsteşarların, uzmanların, teknik yetkililerin bünyevi 
bir sorumlulukları yoktur. Bir yanlış karar, bir keyfi davranış ile devlet ve millet 
milyarlarla ifade edilen maddi ve manevî zararlara duçar kılınır, bunun bir 
müeyyidesi, zararla orantılı bir cezası yoktur. 

Devlet dairesinde bir vatandaşın haklı işi haksız, öteki vatandaşın haksız işi haklı 
hale getirilebilir. Bir yüksek tahsilli vatandaş avantajlı işlere yerleştirilebilir, aynı 
hatta daha yüksek değerdeki tahsilli kapılarda süründürülür. Güya imtihan yapılır, 
amma, mülakat denen bir baraj kurulur, İmtihanı kazanan yâni liyakatliye, sen 
yaramazsın denebilir, liyakatsize de sen yararsın denilir. 

Milyonlara mal olan bir devlet inşaatı müteahhidlerin, yolsuzlukları sebebi ile ilk 
gün yıkılır ya da bozulur. Ne müteahhit ne kontrolör, ne de dairenin baş yetkilisinden 
sual sorulur. Herkesin yaptığı vurgun, yolsuzluk yanına kalır. 

İthalât, ihracat yolsuzlukları (zeytinyağı skandali misali) krediler yolsuzluklar, 
ticaret sanayii, devletin dış ve iç politikasına ait geniş yolsuzluklar vur vurana kır 
kırana sürer gider. İsraf alabildiğine artar. 

356  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 107 (10 Mayıs 1973), 
s. 245-246.
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Himayeler bertaraf edilip tahkikata alabilseniz de bütün bu devlet bünyesini 
kemirici davranışların cezası vazifeyi suistimal, vazifeyi ihmal vasfı içindedir. 
Cezası birkaç ay hapistir. Onu da hâkimler affederler. Belki sayın yetkilinin bir de 
yeri değiştirilir, o kadar. Devlet bür bünyesinde işlenen büyük suçlar hep cezası 
kalmıştır. 

Bu haksızlıkları bu millî bünyeyi bölücü, kemirici, vatandaşı birbirine, vatandaşı 
devlete düşman edici, vatandasın devletine hükümetine itimadını yok edici, kişileri 
anarşiye götürücü davranışlara karşı feryat edenlere de bin türlü iftiralar isnat edilir, 
doğru söyleyen dokuz köyden kovulur. 

Medeni dünya kendi devletleri bünyesindeki bu, hastalıkları kimi tamamen, kimi 
de zararsız hale indirecek ölçüde tedavi etmişler, gidermiş, milletlerini bir selâmete 
getirmişlerdir. 

Bizde bu iyileştirme yoluna bir türlü tevessül edilmemiş. Osmanlı idaresinin son 
çöküş devresinin bu hastalıkları millî devletimiz içinde de sürüp gelmiştir. Osmanlı 
idaresi çöküş devresinin devlet idaresindeki tüm hastalıklar, ortaçağın idaredeki 
karanlık usulleri, bâzı vasıtalarla, Cumhuriyet idaremize de aynen intikal etmiştir. Bu 
vasıtalar, devlet idaresinin ve ekonominin her dalında hâkim çevrelerin adamlarıdır. 
Padişahlık idaresinin kurt adamları ya da ittikleri adamlar genç cumhuriyet çarkının 
kilit noktalarına Kuva-i Milliye ruhunun pırıltıları içine maalesef bünyeyi kemiren 
birer kurt gibi yerleştiler. Halen de millî bünyemizi kemirip dururlar. Millî bünyeden 
gelen kendilerinden olmayan yeni nesil bu kilit noktalara yanaşamaz, bin türlü 
engellemeler ve karalamalarla yanaştırılmaz, yanaşabilenler de o çarkın içinde 
kıyılıp, istenilen kalıba sokulurlar. 

18 - 21 yaş arasındaki gençlere oy vakkı tamnmamasınm açık nedeni bu değil 
midir? Bu çağ menfaat tesirinden azadedir. Bir takım gizli eller çağdaş uygarlığa giden 
yolumuzun üzerindeki köprüleri zaman zaman atmakta, milletçe bütünleşeceğimiz, 
asıl davalarımız hedefine yöneldiğimiz dönemeçlerde birliğimizi kıracak mürettep 
hadiseler yaratmakta gürültüler ve toz duman içinde bizi olduğumuz yere çakmaktadır. 

Devlet hayatında her türlü reformun iyi bir idare mekanizması içinde oluşabileceği, 
iyi bir idarenin millet ve devlet bünyesinde yapılması gerekli tüm reformu (ıslahatı) 
kendiliğinden yapabileceği bir gerçektir. 

Bir Alman siyaset bilimcisi, bu konu da, ‘bırakınız akılsızlar rejim ve sistem 
konularında tartışa dursunlar, devleti en iyi yönetecek unsur mükemmel bir idarî 
teşkilâttır’ demiş. Bugün her türlü reformdan, ıslahattan bahsetmekteyiz. Ancak 
reformların en başı olan idare reformu, idarenin iyileştirilmesi konusu yine rafa 
kaldırılmış olmaktadır. Gizli eller idaremizin iyileştirilmesini, geri kalmışlıktan, 
sömürüden kurtulmamızı istememektedir. 

Devletin ve idarenin varlık nedeni, vatandaşlarm güvenlik ihtiyacından 
başlayarak, her türlü ihtiyaçlarını kamu hizmetleri aracı ile karşılaması keyfiyetidir. 
Zamanımızda kamu hizmetinin yapılır gibi gösterilmesi ve sadece şu veya bu şekilde 
kesintili ve eksik yapılması yetişmez. Esas olan seviyeli, hızlı ve verimli şekilde 
çalışan bir kamu hizmetleri örgütü kurmaktadır. Anayasamızda hep millî bütünlük 
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sözcüğü etrafında tadilât yaptık. Bir metindeki sözcükler ne ifade eder? Bunu 
tatbikata getirmek lâzımdır. Memur, âmir sorumsuzluktan ve günlük sıkıntılarından 
kurtarılarak bir çalışma heyecanına, görevini benimseyecek, vatandaşını sevecek, 
adalete saygı gösterecek hale nasıl getirilecektir? 

Özet olarak, iyi, verimli, hızlı, adaletli bir idare nasıl kurulacak, hangi usullerden 
yararlanılabilecektir? 

SONUÇ: Geri kalmışlığımızın baş sebebi olan devlet idaremizdeki bozuklukların 
sebeplerinin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir kamu hizmetleri örgütü 
kurulabilmesinin çareleri üzerinde Anayasanın 88 nci maddesine göre Meclis 
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.357

Manisa Milletvekili Veli Bakırlı’nın, Türk halıcılığının bugünkü durumunu 
tespit ve istikbalini tayin amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/120)

Manisa Milletvekili Veli Bakırlı’nın, Türk halıcılığının bugünkü durumunu 
tespit ve istikbalini tayin amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 21 Mayıs 1973 tarihinde 
toplanan 112 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Son yıllarda Türkiye’de halı fabrikası kurmaları için 38 teşvik belgesi verildiği 
bilinmektedir. Böyle bir tutum, başta Demirci, Gördes ve Isparta olmak üzere 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hayatlarını halı tezgâhları ile kazanan milyonlara 
varan vatandaşı ekmeğinden etmek demektir. Eski ve tarihî bir geçmişe sahibolan 
Türk halıcılığı aynı zamanda bütün dünyada ün yapmış, el tezgâhları tarım ve 
hayvancılık olanaklarından yoksun, ihmal edilip el uzatılamamış kıraç, dağlık, 
ormanlık bölgelerde vatandaşlarımızın geçim kaynağı bir sanat kolu olmuştur. 
Bugün Demirci ve Gördes yöresinde 43 241, İsparta bölgesinde 126 000 halı 
işçisi çalışmaktadır. Bu rakama halı yan sanayiinde çalışan yünlü ve pamuklu iplik 
fabrikaları işçileri, boyama, yıkama, kırkım, taşıyıcı, sürveyan, modelci, çilingir, 
marangoz işçileri dâhil edilmemiştir. Basit bir hesapla, halıcılık kolunda 600 000 
insan çalışmaktadır. 1972 yılında halı işçiliğine intikal eden ortalama gelir 726 milyon 
liradır. El halıcılığına yatırılmış sabit sermaye miktarı 130 milyon lirayı aşmıştır. 
Demirci ve Gördes yöresinde 1972 yılında 284 milyon lira değerinde tam 1 185 000 
m2 halı dokunmuştur. Fakat 1970 yılından sonra makine halı fabrikaları hızla artarak 
10’a yükselmiş ve son yıllarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından makine halı 
fabrikası yapılması için 38 teşvik belgesi verilmiştir. Bu fabrikalar imalâta geçtikten 
sonra 9 ll2 000 m2 halı üreltecek ve böylece 600 000 insanın bölüştüğü gelirin 
yarısından fazlası 30 - 40 kişi arasında taksim edilmeye başlanacaktır. Bunun sonucu 
ise, en az 300 000 kişi ile ailesinin açlığa mahkûm edilmesi demektir. 

357  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 107 (10 Mayıs 1973), 
s. 250-252.
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Yapılan hesaplara göre, tek makineli bir halı fabrikası günde 80 m2 halı 
yapabilmekte ve 30 işçi çalıştırmaktadır. Fiilî üretime 15 kişi katıldığına göre, 
demek ki 15 kişinin bir günde imal ettiği halı için el tezgâhında çalışan 800 kişi aç 
kalacaktır. Ayrıca, halı fabrikası kuranlara gümrük muafiyeti, gümrük taksiti, yatırım 
indirimi, kredi, yatırım kotalarından yararlanma imkânları da sağlanmıştır. Halı 
fabrikaları genel üretimin yüzde 33’ünü piyasaya sürerken 2840 işçi çalıştıracak, 
bunlara 34 milyon lira işçilik ödeyecektir. Böylece, el halıcılığında çalışan 140 000 
kişi işsiz kalırken, bunların aldığı 241 milyon liranın 200 milyon lirasını 48 halı 
falbrikatörü aralarında bölüşecektir. Mevcut işsizler ordusuna yeniden 250 000 
işsiz katacağı için, 140 000 kişinin ekmeğinden oluşan 200 milyon liranın, 48 kişi 
arasında taksimini önlemek ve Türk halıcılığını öldürmemek için, Türk halıcılığının 
bugünkü durumunu tespit ve istikbalini tayin amacıyle Millet Meclisi İçtüzüğünün 
[sic] 88 nci maddesi gereğince Meclis Araşıtrraıası açılması konusunda gereken 
işlemin yapılmasını saygılarımla dilerim.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.358

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı’nın, köylerimizde yapılan ilkokulların 
yapımında köylü vatandaşların aynî yardımları isteyerek yapıp yapmadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/121)

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı’nın, köylerde yapılan ilkokulların 
yapımında köylü vatandaşların aynî yardımları isteyerek yapıp yapmadığını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 23 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 114 
ncü birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“İl ve ilçelerimizde yapılan ilkokullar bilindiği gibi Devlet tarafından 
yaptırılmakta ve bu yerlerde oturan vatandaşın katkıda bulunması için hiçbir zorlama 
yapılmamaktadır. Köylerimizde yapılan ilkokulların yapımından köylü vatandaş taş, 
kum, çakıl, kerpiç, kireç ve tuğla gibi aynı yardımları yapmağa zorlanmakta aksi 
halde köylerinde okul yapılmamaktadır. Öte yandan köy okullarına hademe kadrosu 
verilmemekte, köylü vatandaş sıra ile okulu temizleme zorunda bırakılmaktadır. 
Yine ısıtma ödeneği verilmediği için köy okullarında okuyan çocuklar omuzlarında 
hergün okula odun taşıma zorunda bırakılmaktadır. Bu hal şehirli ve köylü ayrımı 
sonucunu doğurmakta ve Anayasamızın men ettiği angaryayı devam ettirmektedir. 
Her ne kadar yürürlükte bulunan 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 75 nci 
maddesinin (a) fıkrası ‘Yurttaşların isteyerek yapacakları taş, kum, çakıl, kerpiç, 
kireç ve tuğla gibi aynı yardımlar kabul edilir ve değerlendirilir’ hükmünü taşımakta 
ise de bu hüküm uygulamada angarya ve zor şeklinde tecelli etmektedir. Köylü 
vatandaş bu durumdan üzüntü duymaktadır. Köylümüzün bu tür yardımları istiyerek 
yapıp yapmadığını ve bu durumun Anayasanın yasakladığı angarya şeklinde 

358  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 112 (21 Mayıs 1973), 
s. 451-452.
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uygulanıp uygulanmadığını ve en önemlisi köylü-şehirli ayırımı gibi bir inancı köylü 
vatandaşta uyandırıp uyandırmadığının anlaşılması bakımından Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederim.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.359

359  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 114 (23 Mayıs 1973), 
s. 539-540.



552

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı’nın, zamlı hububat fiyatlarının 
ilânından önce, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan hububat miktarının 
tespiti ile bu hububatın satışından Ofisin uğradığı zararı tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/122)

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı’nın, zamlı hububat fiyatlarının ilânından 
önce, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan hububat miktarının tespiti ile 
bu hububatın satışından ofisin uğradığı zararı tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet 
Meclisi’nin 23 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 114 ncü birleşiminde Genel Kurul’a 
sunuldu:

“Bakanlar Kurulu zamlı hububat alım ve satım fiyatlarını bir karara bağlamış 
ve bu karar 16 Mayıs 1973 günlü gazetelerde yayınlanmıştır. Çiftçimizin ürettiği 
mahsulü üretebilmesi için almak zorunda kaldığı girdilerin pahalılığı karşısında 
bu fiyatların üretici köylüyü memnun etmiş olması mümkün değildir. Öte yandan 
Bakanlar Kurulunun yeni zamlı fiyatları açıklamasından bir süre önce Toprak 
Mahsulleri Ofisi silo ve depolarında bulunan hububatın ve bunlardan buğdayın 
bir kısım tüccar ve fabrika sahibine kilo fiyatı 110 kuruştan satılmak suretiyle ofis 
depolarının boşaltıldığı herkes tarafından bilinmekte ve söylenmektedir. 

Böylece Hükümet yeni zamlı hububat fiyatlarımı ilân etmeden ofisin elinde 
bulunan hububatı düşük fiyatla bir kısım tüccar ve fabrika sahibine satmakla bu 
şahısları Devlet eliyle zengin etme yoluna gitmiş, bu arada Toprak Mahsulleri 
Ofisinin büyük ölçüde zararına sebebiyet vermiştir. Zamlı hububat fiyatlarımın 
ilânından önce Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan hububatın miktarının 
tespiti ve bu hububatın kaç kuruş kilo fiyatı ile kimlere satıldığının anlaşılması, 
bu satışlar sonucunda Ofisin zamlı hububat fiyatlarına göre ne miktar zarara 
uğratıldığının kesinlikle anlaşılması için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasını saygı ile arz ve rica ederim.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.360

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekilli Halimi İşgüzar’ın, 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden yapılan satışların, Atatürk’ün arzu ve 
kastına uygun olup olmadığını saptamak amaciyle Anayasanın 88. maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/123)

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Atatürk 
Orman Çiftliği arazisinden yapılan satışların, Atatürk’ün arzu ve kastına uygun 
olup olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi, Millet Meclisi’nin 14 Haziran 1973 tarihinde 
toplanan 127 nci birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

360  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 114 (23 Mayıs 1973), 
s. 540.
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 “Cumhuriyetimizin kurucusu olan Büyük Atatürk milletinin her yönde örnek 
tesislere kavuşmasını, onu benimseyip geliştirmesini ön plânda tutmuş ve bu 
maksatla da modern şehircilikte halkın gezip dinlenmesi, temiz hava alması ve 
şehrin kirli, yorgun ve çekilmez atmosferini değiştirmesi yönünden kendi talimatıyle 
Gazi Çiftliğini kurdurmuştur. Ankara’nın kır bir belde olması ve yeniden kurulması 
şehircilik plânlarına uygun yapıtlara kavuşması hususlarıyle Atatürk bizzat meşgul 
olmuştur. Çiftliği de bu açıdan ele alan Atatürk Ankara halkına mesire olarak 
hazırlamış, dinlenmek, gezmek ve halkla temas etmek için de sık sık bu çiftliğe 
gelmiş, halkımızın bu gibi yerlere alışmasında öncülük yapmıştır. Ankara’nın 
geleceğini ve süratle artan nüfusun dinlenme ihtiyaçlarını dikkate alarak kurulmuş 
olan bu çiftlik bugünkü Ankara’nın ihtiyacına cevap vermez bir hale de gelmiştir. 
Esasen Ankara içinde küçük çapta ve sık sık yapılmış dinlenme parkları yoktur. 
Ankara’da yeşil sahaların hemen hepsi beton binalara terk edilmiş, diğer taraftan 
artan nüfus ve bununla ilgili kalorifer dumanları ve hava kirlenmesi insanlar için 
halledilmesi en hayatî bir problem haline gelmiş bulunmaktadır. 

İşte bu sırada; Atatürk Orman Çiftliğini, Atatürk’ün gerçek arzusu ve kastını aşan 
tasarruflarla kooperatif adı altında muayyen şahıslara ya da belediyelere verilmesi 
elbetteki bir tahkikat ve araştırma konusudur. Dinlenmek, gezmek, temiz hava 
almak için şehrin ve halkın penceresi durumunda olan bir çiftliğin daha da modern 
hâle getirilmesi, tesislere kavuşturulması yapılacağı yerde, verimsiz topraklar 
bahanesiyle muayyen kişilere satış yapılmasında ne derece isabet olduğunun tespiti 
de bir araştırma konusudur. Hazineye ait olan gayrimenkuller milletin intifaına iken 
bunu parselleme yoluyla özel mülkiyete çevirmek ya da muayyen müesseselere mal 
etmek gerçeklere aykırı düşen bir olaydır. 

Maliye Bakanlığının ve Tarım Bakanlığının müfettişleri tarafından tanzim 
edilen tahkikat raporları tamamen birbirleri ile tezat teşkil etmiş olma iddiaları 
da Çiftlikteki tasarrufların kanunsuz ve usulsüzlüğünün işaretidir. Ankara’da 
susuzluğun, amaçsızlıktan mütevellit kuraklığın ızdırabı içinde yaşantılarına 
devam eden Ankara halkının yegâne mesiresi olan Atatürk Orman Çiftliğinin çeşitli 
zümrelere parselleme yoluyla verilmesi ve çiftliğin daraltılması yerine bu çiftliğin 
genişletilmesi tek metrekaresinin hiç kimseye ve müesseseye verilmemesi lâzımdır. 
Bunu Devletin ve belediyelerin yapması da aslî görevleridir. Günlerdir, basınımızı 
işgal eden Atatürk Orman Çiftliğinin yağma edildiği hakkındaki yazılar ve iddialar 
kamuoyunda haklı alarak büyük tereddütler yaratmış, yöneticiler, Devlet idaresi ve 
Devlet adamları hakkında da itimatsızlık ve istifhamlara yol açmıştır. 

Bu yönden: 

1. Halkımız için, halkın dinlenmesi istirahati için kurulmuş olan Atatürk Orman 
Çiftliğinin arazisinin kimlere, nasıl verildiğinin tesbiti. 

2. Atatürk’ün arzusu ve iradesi dışında yapılmış tasarrufların olup olmadığının 
aydınlığa kavuşması. 

3. Maliye Bakanlığı Müfettiş raporlarının içinde yer alan hususların biılinmesi. 
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4. Usulsüz kastı aşan tasarruflar varsa bunların iptalini temin ve verilen arazilerin 
tekrar Çiftlik arazisine katılması için ve bu maksatla Meclis Araştırmasının açılmasını 
arz ve rica ediyoruz.” 

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.361

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, profesyonel futbolumuzdaki kötü 
gelişmeleri önlemek ve mevcut haksızlıkları araştırıp gereken tedbirleri almak 
amaciyle Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/124)

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, profesyonel futbolumuzdaki kötü 
gelişmeleri önlemek ve mevcut haksızlıkları araştırıp gereken tedbirleri almak 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi, Millet Meclisi’nin 14 Haziran 1973 tarihinde toplanan 127 nci 
birleşiminde Genel Kurul’a sunuldu:

“Her geçen yıl daha açık ve seçik bir şekilde spor ahlâkı ve kuralları ile olduğu 
kadar futbol yönetmeliğimizin temel esasları ile de bağdaşmayaın olaylar zincirinde; 
1972-1973 Türkiye ikinci lig futbol karşılaşmalarının spor tarihimizde çirkin 
izlenimler bırakacağı sporseverler tarafından bilinmektedir. Hak ve ahlâk kurallarına 
aykırı düşen davranışlardan bâzı idare âmirlerimizle spor kulüpleri yöneticilerinin 
ve futbol federasyonu hakem ve müşahitlerinin de sorumlu olduğu kamuoyumuzda 
yerleşmiş bir kanıdır. Çok yönlü tertip ve davranışlarla tahrip edilen, sportmenlik ve 
centilmenlik ortamının süratle normal bir düzeye kavuşturulması gerekmektedir. Bu 
davranışlara bir son verme zamanı çoktan gelmiş ve hattâ geçmektedir.

Bölgeler ve iller arasında düşmanlık ölçüsüne varacak şekildeki ayrılık ve 
kırgınlıkların daha vahim gelişmelerini önlemek bakımından, süratle gerekli 
tedbirleri almak zarureti varıdır. Özellikle İkinci Türkiye Ligi futbol yarışmasının 
son maçlarında bâzı tertip, şike ve spor ahlâkı ve kurallarına ters düşen olayların 
bulunduğu kamuoyunda üzüntü yaratmakta ve bu hal bilinmekte, açıkça beyan 
edilmektedir. 

Futbol Federasyonu ile organlarının sonuçları değerlendirmede daha ayrıntılı 
ve sağlam donelere ihtiyacı olduğu muhakkaktır. Profesyonel futbolumuzdaki kötü 
gelişleri önlemek ve mevcut haksızlıkları araştırarak ortaya koymak gerekmektedir. 
Konunun geniş kapsamı ve önemi dolayısıyle Anayasamızın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.”

Başkan araştırma önergesinin gündemdeki yerine alınarak ileriki birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurul’a açıkladı.362

361  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 127 (14 Haziran 1973), 
s. 16-17.
362  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 127 (14 Haziran 1973), 
s. 17-18.
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Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 2 arkadaşının; Devlete, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile diğer sağlık 
kuruluşlarının tedavi usulleri konusunda Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi ve Araştırma Komisyonu raporu (10/3)

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 2 arkadaşının 1 nci Yasama yılında vermiş 
oldukları ve 10/3 sıra sayısıyla kayıtlı, Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer 
kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri 
konusunda Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi ve Araştırma Komisyonu 
raporu, komisyon başkanı tarafından 19 Haziran 1973 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına ulaştırıldı, milletvekillerine dağıtımı yapıldı ve 909 sıra sayısıyla 20 
Haziran 1973 tarihinde toplanan 130 ncu birleşimin gündemine konuldu.363 

363  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 257.
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OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, 4/10195 sayılı Kararname ile istihdam edilen personelin harcırahlarına 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu’nun yazılı cevabı 
(7/6) [1/19:652-653]

KEMAL DEMİR (BOLU): Bolu Milletvekili Kemal Demir’in, Bolu’nun 
Kıbrısçık ilçesine bağlı Deveci köyü yolunun inşasına dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı (7/1) [1/5:72]; [3/53:414-415]

TURGUT ARTAÇ (KARS): Kars Milletvekili Turgut Artac’ın, Kars halkına 
yiyecek, tohumluk ve hayvan yemi temini için yapılan yardımlara dair sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Dallı’nın yazılı cevabı (7/2) [1/6:168]; [1/19:649-650]; 
[8/136:800-801]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars Milletvekili Turgut Artaç’ın, Kars halkına 
yiyecek, tohumluk ve hayvan yemi temini için yapılan yardımlara dair Ticaret 
Bakanı Gürhan Titrek’in, yazılı cevabı (7/2) [8/136:800-801]   

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın, Başbakan 
tarafından yapılan gezilerin tanzim edilmiş şekline dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/3) [1/8:207]

Sivas Milletvekilli Vahit Bozatlı’nın, Sivas’ta 8 ve 10 luk inşaat demirinin 
satışına dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel’in yazılı cevabı (7/5) [1/8:208]; 
[1/63:67-68]

REŞİT ÖNDER (TOKAT): Tokat Milletvekili Reşit Önder’in, Tokat ili ile 
ilçeleri arasındaki yollara dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez’in yazılı 
cevabı (7/7) [1/8:208]; [1/19:643-654]

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın, ihalesi 
fesholunan Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı (7/4) [1/8:207]; [1/19:650-652]

FUAT AVCI (DENİZLİ): Denizli Milletvekili Fuat Avcı’nın, Denizli-Fethiye-
Muğla arasındaki yolların yapımına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Gülez’in yazılı cevabı (7/12) [1/9:237]; [2/34:466]

FUAT AVCI (DENİZLİ): Denizli Milletvekili Fuat Avcı’nın, Denizli’yi Uşak’a 
bağlıyan yolun etüt ve projelerine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez’in 
yazılı cevabı (7/11) [1/9:237]; [3/46:156-157]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş’ın, ikili anlaşmalar konusunda yapılan çalışmalara dair Dışişleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/14) [1/9:237]

FUAT AVCI (DENİZLİ): Denizli Milletvekili Fuat Avcı’nın, Denizli hudutları 
içindeki Adıgüzeler barajının projesinin ne zaman tamamlanacağına dair sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı (7/8) [1/9:237]; 
[1/19:654-655]
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FUAT AVCI (DENİZLİ): Denizli Milletvekili Fuat Avcı’nın, Denizli’de yüksek 
teknik okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Milli Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/10) [1/9:237]; [1/19:655]

FUAT AVCI (DENİZLİ): Denizli Milletvekili Fuat Avcı’nın, Denizli’de 
kurulması düşünülen kombina ve soğukhava depolarının etüt ve proje çalışmalarına 
dair sorusu ve Devlet Bakanı ve Ticaret Bakanı Vekili Gürhan Titrek’in yazılı cevabı 
(7/9) [1/9:237]; [2/34:465-466]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon’a bağlı Çiçektepe köyü halkına verilecek tohumluk 
buğday ve arpaya dair yazılı sorusu  ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı 
(7/13) [1/9:237]; [4/63:68-69]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam edilen müşavirlere dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı (7/16) [1/11:312]; [2/34:466-
468]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün 
Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmet alanı dışında kalan İş ve İşçi; Bulma Kurumuna 
yaptığı ödemeye dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı, (7/15) 
[1/11:312]

REŞİT ÖNDER (TOKAT): Tokat Milletvekili Reşit Önder’in, Tokat’ta çimento 
fabrikası yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu  ve Sanayi Bakanı 
Salahattin Kılıç’ın, yazılı cevabı (7/17) [1/11:312]; [2/34:468-469]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, bir gazetecinin 
otomobilinin yakılması sebebine dair Adalet ve İçişleri bakanlarından yazılı sorusu 
(7/18) [1/12:357]

KEMAL OKYAY (KARS): Kars Milletvekili Kemal Okyay’ın, Ardahan 
Lisesinin öğretmen ihtiyacına ve pansiyon binasının tamamlanmasına dair sorusu ve 
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/19) [1/12:357]; [2/34:470-471]

KEMAL OKYAY (KARS): Kars Milletvekili Kemal Okyay’ın, Kars Kız 
Öğretmen Okulunda uygulanan giriş sınavına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/20) [1/12:357]; [2/34:471-473]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’nın 
Elmalı ilçesinde memurların meydana getirdiği olaylara dair İçişleri ve Adalet 
bakanlarından yazılı sorusu (7/24) [1/13:397]

ALİ İHSAN ULUBAHŞİ (AFYON): Boger firmasının Türkiye’de bir firmaya 
veya şahsa komisyon ücreti verip vermediğine dair sorusu [1/13:397] ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı (3/23) [4/63:69]

HULUSİ ÇAKIR (İZMİR): İzmir Milletvekili Hulusi Çakır’ın, Ege tütün 
piyasasının ne zaman açılacağına ve mahsullerin değerlendirilmesine dair sorusu 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Birincioğlu’nun yazılı cevabı (7/21) [1/13:397]; 
[1/19:655-656]
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İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’nın 
Elmalı ilçesinde memurların meydana getirdiği olaylara dair İçişleri ve Adalet 
bakanlarından yazılı sorusu (7/24) [1/13:397]

MUSTAFA BOYAR (SAMSUN): Samsun Milletvekili Mustafa Boyar’ın, 1960-
1970 ders yılında Lâdik öğretmen Okuluna kaç öğrenci alındığına dair yazılı sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/25) [1/13:397]; [2/34:423-
474]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, ilk ve orta dereceli 
okul öğretmenleri ile müdür ve milli eğitim müdürlerinin nakillerine dair sorusu ve 
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/22) [1/13:397]; [2/43:994-995]

ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): Konya Milletvekili Özer Ölçmen’nin, İstiklâl 
Madalyası alacaklar için yapılan çalışmaya dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu’nün yazılı cevabı (7/26) [1/13:397]; [2/34:474-475]

REŞİT ÖNDER (TOKAT): Avrupa-İran transit yoluna dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/36) [1/16:503]; [2/43:997-998]

SEZAİ ORKUNT (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt’un, bir 
kısım Arap ülkelerince Doğu-Avrupa’dan alman uçaklara yurdumuz üzerinden geçiş 
izni verilip verilmediğine dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in 
yazılı cevabı (7/33) [1/16:503]; [2/43:996-997]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Tekel müdürlüklerince Güney-Doğu bölgesinde satın alınan şaraplık 
üzüme dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu’nun yazılı 
cevabı (7/31) [1/16:503]; [2/43:995-996]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Türkiye’de kaçakçılığın önlenmesi için alınan tedbirlere dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/28) [1/16:503]; 
[2/34:477-479]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş’ın, belediye hisselerinin İller Bankasındaki miktarına ve hangi belediyelere 
ne kadar yardım yapıldığına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin 
Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/27) [1/16:503]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, harb malûlü bâzı vatandaşların İstiklâl 
Madalyası için yaptıkları müracaatlara dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/29) [1/16:503]; [2/34:479-482]

SEZAİ ORKUNT (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt’un, nükleer 
silâhlar hususunda genel politika görüşüne dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/34) [1/16:503]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun Gaziantep’in Kilis ilçesinin ve bağcılık bakımından önemine dair 
sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/30) [1/16:503]; [2/40:837]
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ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Ziraat Bankasının Gaziantep iline bağlı ilçelerdeki ajans ve 
şubelerinin durumuna dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı 
(7/32) [1/16:503]; [4/73:478-480]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon’un Çay ilçesinde kurulacak kâğıt fabrikasına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/39) [1/17:509]; [2/43:998-999]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon’un Çay ilçesinde kurulacak kâğıt fabrikasına dair sorusu 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı Refet Sezginin yazılı cevabı (7/39) [1/17:509]; 
[2/43:998-999]

NECATİ AKSOY (URFA): Urfa Milletvekili Necati Aksoy’un, Suriye’de bak ve 
menfaatleri bulunan vatandaşlarımıza ve Suriyelilerin bloke edilen, paralarına dair 
sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Maliye Bakanı Mesut Erez’in 
yazılı cevapları (7/41) [1/17:509]; [3/46:157-158]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon; Selevir Barajının sulama kanallarına dair Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/40) [1/17:509]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon iline bağlı Kilise köyü yollarının yapımına dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı (7/38) [1/17:509];[4/73:480-
481]

NECATİ AKSOY (URFA): Urfa Milletvekili Necati Aksoy’un, Suriye’de hak ve 
menfaatleri bulunan vatandaşlarımıza ve Suriyelilerin bloke edilen paralarına dair 
sorusu ve Dış işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Maliye Bakanı Mesut Erez’in 
yazılı cevapları (7/41) [1/17:509]; [3/46:157-158]

MEHMET ÖZDAL (MARAŞ): Maraş Milletvekili Mehmet Özdal’ın, Maraş 
Lisesinde boş geçen derslere dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un 
yazılı cevabı (7/37) [1/17:509]; [2/43:998]

ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN): Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar’ın, 
Mardin’de işlenen suçların faillerine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/42) [1/19:601]; [2/43:999-1000]

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın, Sivas iline bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın 
yazılı cevabı (7/43) [1/19:601]; [4/63:70-71]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, Trabzon’un Çankaya ilçesi Ortaokuluna tâyin edilen müdüre dair 
sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/47) [1/19:602]; 
[6/109:696]
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VEHBİ MELİK (URFA): Urfa Milletvekili Vehbi Melik’in, bâzı okulların 
öğretmen ihtiyacına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı 
(7/44) [1/19:601]; [2/43:1000-1001]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’nın 
Kumluca ilçesinde orman İşletmesinin açılmasına dair Orman Bakanından yazılı 
sorusu (7/46) [1/19:602]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar’ın, 
Maraş’ın doktor ihtiyacının karşılanması ile sağlık ocaklarındaki münhal kadroların 
doldurulmasına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazrılı sorusu (7/45) 
[1/19:602]

AHMET ŞENER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ahmet Şener’in Doğu 
illerine yapılan tren seferlerine dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin 
yazılı cevabı (7/48) [1/19:602]; [3/46:159-165]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün 
DDY ile THY iç ve dış hatlarında ücretsiz seyahat edenlere dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/35) [1/19:603]; [4/73:480]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak’ın 
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde kurulmuş bulunan yağlı tohumlar kooperatifinin 
faaliyetine dair Başbakan ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/5) [1/20:660]

CAHİT ANGIN (ÇORUM): Çorum Milletvekili Cahit Angın’ın, Çorum’u civar 
ilçelere bağlıyan yolların ulaşıma elverişli hale getirilmesine dair Bayındırlık Bakanı 
Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/49) [1/20:660]; [2/43:1001-1002]

CAHİT ANGIN (ÇORUM): Çorum Milletvekili Cahit Angın’ın, Çorum’da 
yapılması düşünülen Çomar Barajının etüt ve proje çalışmalarına dair sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı (7/50) 
[1/20:660]; [2/43:1002-1003]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak’ın, 
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde kurulmuş bulunan Yağlı Tohumlar Kooperatifinin 
faaliyetine dair, Başbakan ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/51) [1/20:660]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Uşak İlinde depremden 
zarar gören vatandaşlara ödenecek paralara dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Naiboğlu’nun yazılı cevabı (7/126) [2/21:3]; [5/85:291]

SALAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (NEVŞEHİR): Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu’nun Nevşehir Belediye Başkanına dair sorusu ve Adalet 
Bakanı Ziya Önder’in yazılı cevabı (7/58) [2/22:34]; [2/43:1005-1007]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, TRT 
Kurumunun Kurumunun İdare Meclisi üyeleri ile diğer personeline dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/62) [2/22:34]; [3/53:415-418]

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın, 1965-1969 
yılları arasında Türkiye’deki derneklere yapılan yardımlara dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/54) [2/22:33]; [4/63:71-72]
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NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Antalya ve Burdur’u diğer illere bağlıyacak olan yolların yapımına dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/60) [2/22:34]; [5/85:280-281]

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın, 1965-1969 
yılları arasında Türkiye’deki derneklere yapılan yardımlara dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/54) [2/22:34]; [4/63:71-72]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş’ın, İller Bankasının İstanbul-Maltepe’de mevcut deponun tevsii maksadıyla 
alınan arsanın almış şekline dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin 
Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/52) [2/22:33]; [5/85:265-268]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş’ın, İller Bankası yönetim kuruluncıa alınan kararlara ve Nevşehir ile ilçelerine 
yapılan yardımlara dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu’nun 
yazılı cevabı (7/59) [2/22:34]; [5/85:278-279]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Sakarya’ya bağlı Sabırlar köyü yolunun yapılmasına dair sorusu ve Köy işleri Bakanı 
Necmettin Ceyheri’nin yazılı cevabı (7/70) [2/22:41]; [4/63:72-73]

FAZIL GÜLEÇ (ADANA): Adana Milletvekili Fazıl Güleç’in, Feke Ortaokuluna 
dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/55) [2/22:33]; 
[2/43:1004-1005]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
ithal edilen esanslara ödenen döviz miktarına dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/61) [2/22:34]

MUSTAFA OK (MANİSA): Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un, yaş ve kuru 
üzümün rekoltesi ile satış fiyatlarına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Vekili Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli’nin yazılı cevabı (7/57) [2/22:34]; [5/85:269-277]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş Milletvekili M. Nejat 
Çuhadar’ın, Maraş ilinin telefon ihtiyacının karşılanmasına dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/53) [2/22:33]; [2/43:1003-1004]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, cezaevlerinde görevli bulunan gardiyanların durumlarına dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Ziya Önderin yazılı cevabı (7/66) [2/24:91]; [2/53:419-420]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş’ın, İller Bankası tarafından müsabakaya çıkarılan bâzı illerin İmar plânlarına 
dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/63) 
[2/24:90]; [2/43:1008-1010]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, 1965, 1966 öğretim 
yılında Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünü okul dışından bitirenlere dair sorusu ve 
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/69) [2/24:91]
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ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, orta dereceli okullarda 
vazife gören öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerine dair sorusu ve Milli Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/67) [2/24:91]; [3/46:166]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Şebinkarahisar 
ilköğretim Müfettişinin durumuna dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un 
yazılı cevabı (7/68) [2/24:91]; [3/46:166-167]

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (MUSTAFA ŞİNASİ ÖZDENOĞLU) (ANKARA): 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun, bir gazetede yayınlanan «Ankara’da 200 
bin kişi; tifo tehlikesiyle karşıya’ başlıklı yazıya dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı (7/65) [2/24:91]; [2/43:1010-1011]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş’ın, Konya’ya ait meteoroloji raporlarının verilmeme nedenine dair sorusu ve 
Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/64) [2/24:91]; [3/53:419]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, 4/10195 sayılı Kararname uyarınca Tekel Genel Müdürlüğü emrinde 
çalıştırılan personele dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Refet Sezginin 
yazılı cevabı (7/71) [2/26:159]; [4/73:481-483]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Ordu Milletvekili Ferda 
Güley’in, bucak ve köylere verilen İmam-Hatip kadrolarına dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/76) [2/27:203]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Mut-Gülnar-
Aydıncık yollarının asfaltlanmasına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Gülez’in yazılı cevabı (7/72) [2/27:203]; [3/46:168-169]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, 6245 sayılı Kanunun 49. maddesine göre verilen görev tazminatının 
tatbikatına dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/75) [2/27:203]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Gülnar’a bağlı 
Aydıncık bucağındaki sulama kanallarının İhtiyacı karşılayacak hale getirilmesine 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/73) [2/27:203]

TURGUT TOPALOĞLU (ADANA): Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu’nun, 
İller Bankası Genel Müdürlüğü ek bina inşaatına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu’nün yazılı cevabı (7/77) [2/27:203]; [3/46:167-171]

MEHMET NEBİL OKTAY (SİİRT): Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay’ın, 
Kurtalan ilçesine bağlı Güney Mahallesinin başka bir mıntakaya nakline dair sorusu 
ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Naiboglu’nun yazılı cevabı (7/78) [2/27:203]; 
[4/63:74-75]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, İçel’in turistik 
yerlerinde, yapılan arsa spekülâsyonunun Önlenmesine dair sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri’nin yazılı cevabı (7/74) [2/27:203]; [4/63:73-74]
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KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’un, 
Amasya’ya bağlı Karaibrahim köyünde yapılacak sulama havuzuna dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı (7/56) [20/22:33]; [20/43:1005]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’un, 
Sungurlu’ya bağlı Evci köyünde bir vatandaşa intikal eden maluliyet maaşının 
verilmesi işlemine dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun 
yazılı cevabı (7/79) [2/30:324]; [4/63:75-76]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün 
Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmet alanı dışında kalan İş ve İşçi; Bulma Kurumuna 
yaptığı ödemeye dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı, (7/15) 
[2/34:466-468]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş’ın, belediye hisselerinin İller Bankasındaki miktarına ve hangi belediyelere 
ne kadar yardım yapıldığına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin 
Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/27) [2/34:475-477]

NAFİZ YILDIRIM (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Nafiz Yıldırım’ın, 
TRT yöneticileri ve mensuplarının kanunsuz ve sorumsuz davranışlarda bulundukları 
iddiasının doğru olup atmadığına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/87) [2/36:504]; 
[4/63:77-78]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’un, 
Amasya’nın, Sarayözü köyüne bir imamın tâyin edilmesine dair sorusu ve Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabey’linin yazılı cevabı (7/86) [2/36:504]; [4/63:76-77]

NAFİZ YILDIRIM (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Nafiz Yıldırım’ın, 
TRT yöneticileri ve mensuplarının kanunsuz ve sorumsuz davranışlarda bulundukları 
iddiasının doğru olup olmadığına dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Turhan 
Bilgin ile Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu’nun yazılı cevapları 
(7/87) [2/36:504]; [4/63:77-78]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulsoy’un, 
Amasya’ya bağlı grup köy yollarının yapımına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı (7/85) [2/36:504]; [5/85:281-282]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1961 yılından 
beri Millet Meclisi üyelerinden kimlerin mal beyannamesi vermediğine dair sorusu 
ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli’nin yazılı cevabı (7/84) [2/36:504]; 
[3/46:172]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, İçel’e bağlı bâzı 
ilçelerde lise açılmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı 
cevabı (7/82) [2/36:504]; [4/73:484]

CELAL KARGILI (İÇEL): Mut-Erdemli ve Gülnar ilçelerinde bir Devlet 
hastanesi açılmasına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan’ın yazılı cevabı (7/81) [2/36:504]; [3/53:420-421]
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(GİRESUN): Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesizin, Fiskobirlik Genel 
Müdürüne dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/83) [2/36:504]

TEVİK FİKRET ÖVET (SİNOP): Sinop Milletvekili Tevik Fikret Övet’in, 
Ankara Yükseliş Koleji sahibi tarafından satınalınan arsalara dair Başbakandan, 
Ticaret ve Ulaştırma bakanlarından yazılı sorusu (7/80) [2/36:504]

TEVFİK FİKRET ÖVET (SİNOP): Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet’in, 
Ankara Yükseliş Koleji sahibi tarafından satmalınan arsalara dair Başbakandan, 
Ticaret ve Ulaştırma bakanlarından yazılı sorusu (7/80) [2/36:504]

BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK): 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit’in, özel bir telgraf açılarak bakanlık ilgilerince 
okunduğuna dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder’in yazılı cevabı (7/98) 
[2/39:655]; [3/53:423-424]

ÖMER EKEN (ANTALYA): Antalya Milletvekili Ömer Eken’in, Antalya ilinin 
Murat Paşa Vakfının kullanılmış şekline dair Başbakandan yazılı sorusu (7/96) 
[2/39:655]; [6/102:362-368]

ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş’ün, teşvik fonundan kredi alan firmalara dair olan yazılı sorusu (7/94) 
[2/39:655]; [4/72:422-423]

ÖMER EKEN (ANTALYA): Antalya Milletvekili Ömer Eken’in, Antalya ilinin 
Murat Paşa Vakfının kullanılış şekline dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli’nin yazılı cevabı (7/96) [2/39:655]; [6/102:362-368]

ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş’ün, teşvik fonundan kredi alan firmalara dair Başbakandan olan sorusuna 
Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/94) [2/39:655]; [3/53:422-423]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, tütün fiyatlarının 
tesbit edilişine dair sorusu [2/39:655] ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu’nun yazılı cevabı (7/88) [3/53:421-422]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşak’ta Oleyis’e 
bağlı işçilerle çarşı karakolu komiser muavini arasında meydana gelen olaylara dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/93) [2/39:655]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon’un İhsaniye ilçesini Diğer kasabasına bağlıyan yolun 
yapımına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın, yazılı cevabı (7/99) 
[2/39:655]; [7/73:486-487]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, askerlikte geçen 
sürenin de kıdem, terfi ve özlük haklardan sayılmasına dair sorusu ve Maliye Bakanı 
Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/91) [2/39:655]; [4/73:484-486]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan’ın, 
Malatya Erkek Sanat Enstitüsünde elektronik şube açılmasına dair sorusu ve Milli 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/101) [2/39:655]; [3/53:424-425]
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MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan’ın, 
Malatya Lisesinde boş geçen derslere dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz’un yazılı cevabı (7/103) [2/39:655]; [3/53:425-426]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşak iline bağlı bâzı 
köylerde görülen «Sara» hastalığına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı (1/89) [2/39:655]; [4/63:78-80]

63ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Uşak İlinde pancar 
fiyatlarının tesbitine ve pancar paralarının zamanında ödenmesine dair sorusu ve 
Sanayi Bakanı Salahattin Kılıç’ın yazılı cevabı (7/90) [2/39:655]; [6/109:696-697]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Uşak’ta bir çimento 
fabrikasının kurulup kurulmıyacağına dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/92) 
[2/39:655]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Karabük Demir-Çelik İşletmelerince 
1967,1968,1969 yıllarında Divriği Demir Madenleri Müessesesinden satınalınan 
cevher miktarına dair sorusu ve Sanayi Bakanı Salahattin Kılıç’ın yazılı cevabı 
(7/95) [2/39:655]; [6/102:361-362]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın’ın Yenipazar ilçesine bir Halk Bankası şubesi açılmasına dair 
Ticaret Bakanından sorusu ve Ticaret Bakanı Vekili Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli’nin yazılı cevabı (7/97) [2/39:655]; [5/85:282-283]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın İngiltere’ye ihracedilen tarım ürünlerinin sıhhi standartlara uygunsuz 
olduğu gerekçesiyle geri çevrilme olayına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek’in yazılı cevabı (7/100) [2/39:655]; [4/63:80-82]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan’ın, 
turizme yardımcı olan dernek ve kuruluşlara yapılan yardımlara dair sorusu ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri’nin yazılı cevabı (7/102) [2/39:655]; 
[5/85:283-284]

İBRAHİM CÜCEOĞLU (ANKARA): Ankara Milletvekili İbrahim 
Cüceoğlu’nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun Ankara yakınında istimlâk ettiği arsaya 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı (7/104) [2/43:962]; 
[4/63:82-83]

İSMET KAPISIZ (YOZGAT): Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız’ın, Yozgat’ta 
açılacak olan bira fabrikasına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu’nun yazılı cevabı (7/105) [2/43:962]; [3/53:426]

Sinop Milletvekilli Tevfik Fikret Övet’in, Devlet Demiryollarınca bir şahıstan 
satın alınan arsaya ve ödenen para miktarına dair Başbakandan sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/108) [3/45:72]; [4/63:83-84]
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KEMAL ÖNDER (İZMİR): İzmir Milletvekili Kemal Önder’in, Türkiye’nin 
Ortak Pazara geçmesiyle uğrıyacağı gümrük gelirleri kaybının hangi kaynaktan 
karşılanacağına dair sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/107) 
[3/45:72]; [4/73:488-491]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, Fisko-Birlik yöneticilerinin 6772 sayılı Kanunun uygulama şekline 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/106) [3/45:72]; 
[4/73:487-488]

TEVFİK FİKRET ÖVET (SİNOP): Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet’in, 
Devlet Demiryollarınca bir şahıstan satınalınan arsaya ve ödenen para miktarına dair 
Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/108) 
[3/45:72]; [4/63:83-84]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, 1965, 1966 öğretim 
yılında Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünü okul dışından bitirenlere dair sorusu ve 
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/69) [3/46:167-168]

Burdur Milletvekilli Nadir Yavuzkan’ın; Burdur ili hudutları içerisindeki göllerin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair İmar ve İskân, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar, Çalışma ve Köy İşleri bakanlarından yazılı sorusu (7/109) [3/49:247]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Burdur ili hudutları içerisindeki göllerin meydana getirdiği taşkınların önlenmesine 
dair İmar ve İskân, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Köy İşleri bakanlarından 
yazılı sorusu (7/109) [3/49:247]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Dinar Kazası Çiçektepe köyündeki salgın hastalık için ne 
gibi bir tedbir alındığına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan’ın yazılı cevabı (7/110) [3/49:247]; [3/52:369]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt 
Ocakçıoğlu’nun, TC Ziraat Bankası tarafından 1962, 1965, 1966 yıllarında Erzurum, 
Kars ve Isparta illerine hayvancılık için yapılan yardıma dair sorusu ve Ticaret 
Bakanı Gürhan Titrek’in yapılı cevabı (7/111) [3/49:247]; [4/73:491-493]

MUSTAFA BOYAR (SAMSUN): Samsun Milletvekili Mustafa Boyar’ın, 5 
Şubat 1970 tarihinden itibaren, hangi milletvekillerine hangi bankadan ve ne kadar 
kredi verildiğine dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Refet Sezginin, yazılı 
cevabı (7/112) [3/54:428]; [4/73:494]; [5/85:284]

MUSTAFA BOYAR (SAMSUN): Samsun Milletvekili Mustafa Boyar’ın, hangi 
milletvekiline hangi bankadan ve ne kadar kredi verildiğine dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/112) [3/54:428]

VEFA TANIR (KONYA): Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın Yüksek Denetleme 
Kurumundaki toplu tâyinlere dair Başbakandan yazılı sorusu (7/115) [3/55:544]
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SEZAİ ORKUNT (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt’un, Dışişleri 
Bakanının, bir piskoposla yemek yiyip yemediğine ve yemekte geçen konuşmalara 
dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in yazılı cevabı (7/114) 
[3/55:544]; [6/109:697-698]

SEZAİ ORKUNT (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt’un, Milli 
Savunma Bakanının NATO ve Stratejisi ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamaya 
dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/113) 
[3/55:544]; [6/102:369-370]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara’da 
bulunan, Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Derneğinin, gübre satınalma 
yetkisinin bir kararname ile kaldırılış sebebine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami 
Ertem, Maliye Bakanı Mesut Erez ile Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevapları 
(7/117) [3/58:599]; [6/102:370-372]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, boykot nedeniyle 
işten el çektirilen öğretmenlere dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un 
yazılı cevabı (7/116) [3/58:599]; [6/109-698-700:]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair sorusu Ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı (7/119) [3/58:599]; [5/85:284-287]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Ege Bölgesinde mevsim şartlarından zarar gören, zeytin mustahsılının 
borçlarının faizsiz taksite bağlanmasına dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in 
yazılı cevabı (7/118) [3/58:599]; [4/63:84-85]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara’da 
bulunan, Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Derneğinin, gübre satınalma 
yetkisinin bir kararname ile kaldırılış sebebine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami 
Ertem, Maliye Bakanı Mesut Erez ile Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevapları 
(7/117) [3/58:599]; [6/102:370-372]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, pamuk 
üreticilerine dair Tarım ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu  (7/121) [3/58:599]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker’in, yurt dışından gönderilen paraların, alıcısına zamanında ulaştırılmaması 
sebebine dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/120) 
[3/58:599]; [5/85:287-288]

İSMET HİLMİ BALCI (TOKAT): Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı’nın, 
Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/83) 
[3/60:692]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yayımına dair sorusu ve Adalet 
Bakanı Ziya Önder’in, yazılı cevabı (7/129) [4/61:3]; [6/102:374-375]
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MEHMET ASLAN (HATAY): Hatay Milletvekili Mehmet Aslan’ın, İskenderun 
Yayladağ kazaları arasında yapılacak sahil yoluna dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/124) [4/61:3]; [6/102:372-373]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşak’ta Çalışma 
Bakanlığı aracılığı ile Almanya’ya gidecek işçilerden para alınıp alınmadığına dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı (7/127) [4/61:3]; [6/109:700-
702]

TEVFİK FİKRET ÖVET (SİNOP): Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet’in, 
Tekele ait şarap fabrikalarına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu’nun yazılı cevabı (7/130) [4/61:3]; [4/73:494-495]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, Gölcük ilçesinin muhtelif yerlerine çevrilen tel örgü ve duvarların 
kaldırılmasına dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu  (7/125) [4/61:3]

MEHMET ASLAN (HATAY): Hatay Milletvekili Mehmet Aslan’ın, Hatay’a 
bağlı Samandağ kasasına bir lise binası yapılmasına ve öğretmen ihtiyacının 
karşılanmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı 
(7/128) [4/61:3]; [6/102:373-374]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, Gölcük ilçesinin muhtelif yerlerine çevrilen telörgü ve duvarların 
kaldırılmasına dair Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu  (7/125) [4/61:3]

MEHMET ASLAN (HATAY): Hatay Milletvekili Mehmet Aslan’ın, Hatay ve 
ilçelerinin hastane ve doktor ihtiyacının karşılanmasına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı (7/122) [4/61:3]; [5/85:288-
289]

MEHMET ASLAN (HATAY): Hatay Milletvekili Mehmet Aslan’ın, İskenderun 
ve köylerinde ziraatle uğraşanlara verilen kredilerin yeteri hale getirilmesine dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/123) [4/61:3]; [5/85:289-
291]

NAZİF YILDIRIM (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Nazif Yıldırım’ın, 
TRT yöneticileri ve mensuplarının kanunsuz ve sorumsuz davranışlarda bulundukları 
iddiasının doğru, olup olmadığına dair Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu’nün yazılı cevabı (7/87) [4/63:77-78]

YUSUF ZİYA YILMAZ (ADIYAMAN): Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz’ın, Akşam Gazetesinde «savcı beylik tabanca ile olay yarattı» başlıklı yazıya 
dair Adalet Bakanından yazılı sorusu (7/136) [4/65:125]

ŞEVKİ GÜLER (AFYON): Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler’in, Afyon 
Emirdağ ilçesi çarşı camii imamının nakil sebebine dair sorusu ve Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli’nin yazılı cevabı (7/139) [4/65:125]; [5/85:291-292]

ŞEVKİ GÜLER (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler’in, 1969 yılı Bütçe Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığına verilen kadrolara 
dair Devlet Bakanından yazılı sorusu (7/138) [4/65:125]
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ALİ DEĞERLİ (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ali Değerli’nin, Kıbrıs 
vatandaşlığına geçen Yunan subaylarına dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil’in yazılı cevabı (7/134) [4/65:125]; [4/73:495]

YUSUF ZİYA YILMAZ (ADIYAMAN): Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz’ın, Akşam Gazetesinde «Savcı, beylik tabanca ile olay yarattı» başlıklı 
yazıya dair Adalet ve İçişleri bakanlarından yazılı sorusu  (7/136) [4/65:125]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker’in, 232 sayılı Kanuna göre tesbit olunan asgari sigorta meblâğında bir artırma 
yapılıp yapılmayacağına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun 
yazılı cevabı (7/132) [4/65:125]; [6/109:706-707]

MEHMET TÜRKMENOĞLU (KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Mehmet 
Türkmenoğlu’nun, Kayseri’de kurulan bir fabrikanın belediye tarafından yıktırılma 
sebebine dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/140) [4/65:125]

HÜSEYİN DOLUN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun’un, 
ilkokullarda okutulan «Canlı Alfabe» kitabına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/133) [4/65:125]; [8/136:801-804]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ve ilçelerindeki askerlik 
şubelerine müracaat eden İstiklâl Madalyası alacak vatandaşlara dair sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Vekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın 
yazılı cevabı (7/131) [4/65:125]; [6/109:703-706]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Anamur’a bir hava 
alanı yapılmasına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe ile Milli Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/137) [4/65:125]; [6/102:375-376]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
Konserve Sanayiinin gelişmesi için yardımcı madde temininin kolaylaştırılması dair 
Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/135) [4/65:125]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Anamur’a bir 
hava alanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından yazılı sorusu (7/137) [4/65:125]

MUAMMER ERTEN (MANİSA): Manisa Milletvekili Muammer Erten’in, 
Salihli ilçesinden geçen Alaşehir ve Bakırçay projesinin hangi safhada olduğuna 
dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı 
(7/145) [4/68:231]; [8/136:804-806]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Ordu Milletvekili Ferda 
Güley’in, Ordu’da çay alım yerlerinin üretim alanında açılmasına ve Ünye Tekel 
Memurluğunun Müdürlük haline getirilmesine dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet İhsan Birincioğlu’nün yazılı cevabı (7/147) [4/68:231]; [5/85:294-295]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M.Kemal Yılmaz’ı, 
Aydın’ın Yenipazar İlçesinde mera olarak kullanılan sahanın belediyece halka 
yasaklanmasına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Tarım Bakanı 
İlhami Ertem’in yazılı cevapları (7/141) [4/68:230]; [6/102:377-378]
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M. NEBİL OKTAY (SİİRT): Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay’ın, 1969 yılında 
Siirt’e bağlı köylerde meydana gelen depremde, zarar görenlere yapılan yardımlara, 
ve alınan tedbirlere dair İmar ve İskân Bakanından yazılı sorusu (7/143) [4/68:231]

FUAT AVCI (DENİZLİ): Denizli Milletvekili Fuat Avcı’nın, T.B.Millet Meclisi 
Doktorluğunda bir tahlil lâboratuvarı açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli’nin yazılı cevabı (7/148) 
[4/68:231]; [4/73:496]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Trabzon ilinin Esiroğlu bucağına yeni bir ortaokul binası yapılmasına dair sorusu ve 
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/142) [4/68:231]; [5/85:292-293]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde mera olarak kullanılan sahanın belediyece 
halka yasaklanmasına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşetoğlu ile Tarım 
Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevapları (7/141) [4/68:230]; [6/102:377-378]

M. NEBİL OKTAY (SİİRT): Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay’ın, Siirt’in Sason 
İlçesi halkına tohumluk buğday yardımı yapılması sebebine dair sorusu ve Tarım 
Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/144) [4/68:231]; [5/85:293]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Ordu Milletvekili Ferda 
Güley’in, Ordu iline bir hava alanı yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı eevabı (7/146) [4/68:231]; 
[5/85:294]

MUSTAFA BOYAR (SAMSUN): Samsun Milletvekili Mustafa Boyar’ın, hangi 
milletvekiline hangi bankadan ve ne kadar kredi verildiğine dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/112) [4/69:284]; [4/73:494]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, İstiklâl Madalyası almak için Erzurum 
Askerlik Dairesi Başkanlığına müracaat eden iki vatandaşa dair sorusu Milli 
Savunma Bakanı Vekili Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı (7/149) [4/69:283]; 
[6/109:707-708]

MEHMET ERGÜL (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül’ün Pazaryeri 
ilçesinde bir ilkokulun Ziraat Bankasına satılmakta olduğunun doğru olup olmadığına 
dair Başbakandan, Adalet Bakanından yazılı sorusu (7/151) [4/71:309-310]

MEHMET ERGÜL (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül’ün, 
Pazaryeri İlçesinde bir ilkokulun Ziraat Bankasına satılmakta olduğunun doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Maliye bakanlarından 
yazılı sorusu (7/151) [4/71:309-310]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Sakarya ilinin Kaynarca ilçesinde yarıda kalmış altyapı tesislerinin tamamlanmasına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/153) [4/71: 310]
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HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Sakarya’da su baskınından zarar gören vatandaşların yurt dışına işçi olarak 
gönderilmesinde öncelik tanınmasına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün 
ile Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı cevapları (7/152) [4/71:310]; 
[6/109:710-711]

MEHMET ERGÜL (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül’ün, 
Pazaryeri ilçesinde bir ilkokulun Ziraat Bankasına satılmakta olduğunun doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, ve Maliye bakanlarından 
yazılı sorusu (7/151) [4/71:309-310]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Sakarya’da su baskınlarından zarar gören vatandaşların yurt dışına işçi olarak 
gönderilmesinde öncelik tanınmasına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk 
ile Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı cevapları (7/152) [4/71:310]; 
[6/109:710-711]

MEHMET ERGÜL (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül’ün, 
Pazaryeri ilçesinde bir ilkokulun Ziraat Bankasına satılmakta olduğunun doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Maliye bakanlarından 
yazılı sorusu (7/151) [4/71:309-310]

HASAN DEĞER (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer’in, 
Kasım 1963 tarihinden bu zamana kadar veto edilen ve Anayasa Mahkemesince iptal 
olunan kanunlara dair Millet Meclisi Başkanından yazılı sorusu (7/154) [4/72:368]

ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): Konya Milletvekili Özer Ölçmen’in, özel yüksek 
okullarda okuyan öğrencilerle bu okullardan mezun olanların hak ve menfaatlerine 
dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/156) [4/72:368]; 
[6/102:379-381]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, 2.12.1969 tarihinde Ticaret Bakanlığından sorulan yazılı soruya 
halen cevap verilmemesi sebebine dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in 
yazılı cevabı (7/155) [4/72:368]; [5/85:295-296]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşak’ın 3 Km 
Batı’sındaki 3200 hektar boş arazinin değerlendirilmesine dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/157) [4/73:477]; [8/136:806-807]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın’ın Germencik ve Söke ilçeleri sınırları İçinden geçen Morali 
çayının ıslahına, ilçe halkının istifade edeceği bir köprünün yapımına dair İçişleri ve 
Köy İşleri bakanlarından yazılı sorusu (7/158) [4/73:477]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, mahalle bekçilerinin de Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden 
maaş alan personel durumuna getirilmesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/159) [4/73:477]; [5/85:296-297]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın Germencik ve Söke ilçeleri sınırları içkiden geçen Moralı çayının 
ıslahına, ilçe halkının istifade edeceği dair köprünün yapımına dair Köy İşleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/158) [4/73:477]

FAZIL GÜLEÇ (ADANA): Adana Milletvekili Fazıl Güleç’in, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğünce Adana’da yaptırılacak olan işçi konutuna dair sorusu 
ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı (7/160) [4/75:556]; [6/102:381]

Başkanlığın, 5 Mayıs’ın, Avrupa Günü ve Avrupa Konseyinin 21. yıldönümü 
olması dolayısıyla, günün önemini ve başarı dileklerini bildiren demeci [4/76:561-
562]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Güven Sigortası 
tarafından Hacı Ali Demirel’e açılan krediye dair Başkandan yazılı sorusu (7/164) 
[4/77:600]

Sivas Milletvekilli Vahit Bozatlı’nın, Personel Kanunun mali hükümlerinin 
uygulanmasını engelliyen sebeplere dair Başbakandan yazılı sorusu (7/162) 
[4/77:600]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, Son Havadis 
Gazetesinde yayınlanan ve CHP nin yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu iddia olunan 
yazıya dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/161) [4/77:600]

AHMET ŞENER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ahmet Şener’in, Trabzon 
Askeri Hastanesinden sivil halkın da yararlandırılmasına ve yeni bir hastane 
yapılmasına dair Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu (7/163) [4/77:600]

AYDIN YALÇIN (ANKARA): Ankara Milletvekili Aydın Yalçın’ın, Karma 
Parlâmento Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye-Ortak Pazar ilişkileri konusunda 
gündem dışı demeci [4/79:671-675]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, hububat 
fiyatlarının ilânına ve tesbitine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/173) [4/79:666]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
Topkapı Kızılçeşme’de bulunan deri ve kösele işletmelerinin Anadolu yakasına 
nakline dair Başbakandan yazılı sorusu (7/167) [4/79:666]; [6/109:711-713]

SALAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (NEVŞEHİR): Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu’nun, Başbakanlık ve bakanlıklarla onlara bağlı kuruluşlar 
aleyhine açılan iptal dâvalarına ve ödenen tazminatlara dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/171) [4/79:666]

VEDAT ÖNSAL (MUSTAFA VEDAT ÖNSAL) (SAKARYA): Sakarya 
Milletvekili Vedat Önsal’ın, Avrupa Yatırım Bankası tarafından Türkiye’de bir 
şirkete açılmış olan krediye dair Başbakandan yazılı sorusu (7/174) [4/79:666]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
Sirkeci-Ataköy sahil yolunun güzargah değişikliğine dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/169) [4/79:666]; [6/109:714-715]
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İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
Yeşilköy Hava Limanının tevsiine ve yapılan istimlâklere dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/170) [4/79:666]; [8/136:808-809]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin yapımına ne zaman başlanacağına 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı (7/172) [4/79:666]; 
[6/103:383]

MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): Topkapı, Kazlıçeşme’de bulunan 
deri ve kösele işletmelerinin Anadolu yakasına nakline dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/167) [4/79:666]; [6/109:711-713]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
İstanbul’da gecekondu önleme bölgesi ve sosyal meskenler için bakanlıkça satın 
alınan arsalara dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu’nun yazılı 
cevabı (7/166) [4/79:666]; [8/136:807-808]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
İstanbul hudutları içerisinde 6086 sayılı Kanuna dayanılarak satılan Hazine 
arazilerine dair Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/165) [4/79:666]

MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): Sirkaci-Ataköy sahil yolu 
üzerinde bulunan bâzı kuruluşların sağlığa zararlı olup omadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu (7/168) [4/79:666]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya’nın, 
demir cevherinin rezerv miktarının ve mevcut demir-çelikfabrikalarında kapasiteyi 
artıracak tedbirlere dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/175) [4/79:666]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
1963, 1964 ve 1965 yallarında pilot bölge olarak ele alınan Antalya, Burdur ve 
Isparta illerindeki bölge kalkınması etütlerine dair Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Refet Sezginin yazılı cevabı (7/178) [4/81:730]; [6/109:715-716]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Burdur ilinin özellikleri ile problemlerinin neler olduğuna dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/177) [4/81:730]; [6/109:714-715]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Devlet hizmetlerinden olan bölge kuruluşlarının, Antalya, Burdur ve Isparta illerine 
dengeli bir şekilde taksim edilmesine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/179) 
[4/81:730]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Burdur ilinin özellikleri ile problemlerinin neler olduğuna dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/177) [4/81:730]; [6/109:714-715]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Burdur Belediye Meclisi Üyesi olan bir zatın bu vazifeden ıskatına dair içişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/176) [4/81:730]
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REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, köy muhtarlarına da silâh taşıma hakkının verilmesine dair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/180) [4/81:730]; 
[6/109:716-717]

TURGUT TOPALOĞLU : Milletvekili Turgut Topaloğlu’nun, buğday fiyatının 
tesbit ve ilânına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/181) 
[4/81:730-733]; [6/102:383-384]

MUAMMER ERTEN (MANİSA): Manisa Milletvekili Muammer Erten’in, 
Demirci İlçesinde vukubulan deprem felaketine ve alınması gerekli tedbirlere dair 
gündem dışı demeci [4/82:781-782]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, Bugün 
Gazetesinde, «Mağdur Müslümanlara yardım» adı altında çıkan yazıya ve toplanan 
paralara dair Adalet Bakanından yazılı sorusu (7/185) [4/82:778]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul’un Beykoz ilçesinde meydana gelen soygun olayına dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/182) [4/82:778]; 
[6/109:717]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, Bugün 
Gazetesinde, «Mağdur Müslümanlara yardım» adı altında çıkan yazıya ve toplanan 
paralara dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/185) [4/82:778]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, «Bugün 
Gazetesi» sahibine dair Millet Meclisi Başkanından yazılı sorusu (7/184) [4/82:778]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
Meclise devam etmiyen üyelere dair Millet Meclisi Başkanından yazılı sorusu 
(7/183) [4/82:778]; [6/10:253]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İzmit’ten geçecek olan elektrikli tren hattının ne safhada olduğuna 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez ile Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe’nin yazılı cevapları (7/190) [5/84:82]; [8/136:809-810]

İSMET KAPISIZ (YOZGAT): Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız’ın, Suriye 
uyrukluların Türkiye’deki mallarına el koymak suretiyle yapılan misillemeye dair 
sorusu ve Dışişleri Bakanı vekili Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/186) 
[5/84:82]; [6/102:384-385]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İzmit’te Bakanlığa bağlı kuruluşların ihtiyaçlarının İzmit piyasasından 
karşılanmasına dair Sanayi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarından yazılı 
sorusu (7/188) [5/84:82]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İzmir Şehir Stat inşaatının durdurulma sebebine dair sorusu ve 
Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezginin yazılı cevabı (7/187) [5/84:82]; [6/109:717-
718]
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Kayseri Millevekili Mehmet Türkmenoğlu’nun, Kayseri Yüksek İslâm 
Enstitüsünde cereyan eden olaylara dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz’un yazılı cevabı (7/191) [5/84:82]; [6/109:719-720]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İzmit şehir stat inşaatının durdulma sebebine dair Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı sorusu (7/187) [5/84:82]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İzmit’te Bakanlığa bağlı kuruluşların ihtiyaçlarının İzmit 
piyasasından karşılanmasına dair Sanayi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından 
yazılı sorusu (7/188) [5/84:82]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İzmit hudutları dâhilinde yapılan telefon konuşmalarına şehir içi 
tarifenin uygulanmasına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı 
cevabı (7/189) [5/84:82]; [6/109:718-719]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İzmit’ten geçecek olan elektrikli tren hattının ne safhada olduğuna 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez ile Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe’nin yazılı cevapları (7/190) [5/84:82]; [8/136:809-810]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Bucak ve köylere verilen 
İmam-Hatip kadrolarına dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli’nin yazılı cevabı (7/76) [5/85:281]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Özel Yükseliş 
Koleji sahibinin de yatırım indiriminden istifade ettirilme sebebine dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/199) [6/94:54]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul-Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Telsizaltı semtinde yapılması 
düşünülen istimlâke dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık ve İmar ve İskân 
bakanlarından yazılı sorusu (7/204) [6/94:55]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Ordu Milletvekili Ferda 
Güley’in, Ordu’da Sosyal Sigortalar Şubesinin açılmasına dair Çalışma Bakanından 
yazılı sorusu (7/196) [6/94:54]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar 
Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun, Afyon ilinin Bolvadin ilçesinde bir idare 
âmiri aleyhine dağıtılan beyannameye dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/193) [6/94:54]; [8/136:810-811]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul il özel idaresi Müdürü tarafından, hakkında rapor yazılan 
zata dair içişleri Bakanından yazılı sorusu (7/192) [6/94:54]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul, Beyoğlu ilçesi 
Okmeydanı Telsizaltı semtinde yapılması düşünülen istimlâke dair Bayındırlık ve 
İmar ve İskân bakanlarından yazılı sorusu (7/204) [6/94:55]
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VEHBİ MELİK (URFA): Urfa Milletvekili Vehbi Melik’in, Hilvan ilçesinde 
sel felâketine uğrıyan Vatandaşlara yapılacak yardımların çabuklaştırılmasına dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/198) 
[6/94:54]; [6/109:720-721]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Ordu Milletvekili Ferda 
Güley’in, Ordu iline bir TC Merkez Bankası şubesi açılmasına dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/197) [6/94:54]

Sakarya Milletvekilli Vedat Önsal’ın, Başbakanın kardeşleri tarafından ödenen 
vergilere dair Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/195) [6/94:54]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
Orhaneli ilçesinde bir lise açılmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz’un yazılı cevabı (7/203) [6/94:53]; [6/109:723-724]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş Milletvekili M. Nejat 
Çuhadar’ın, yatılı bölge okulları hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan 
çalışmalarına dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/201) [6/94:54]; 
[6/109:722-723]

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (MUSTAFA ŞİNASİ ÖZDENOĞLU) (ANKARA): 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun, bir profesör tarafından Türkiye’deki 
ormanlar hakkında yayımlanan rapora dair Orman Bakanından yazılı sorusu (7/205) 
[6/94:55]

VEDAT ÖNSAL (MUSTAFA VEDAT ÖNSAL) (SAKARYA): Sakarya 
Milletvekili Vedat Önsal’ın, 1969, 1970 yıllarında montaj kotasına ayrılan döviz 
miktarına dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/194) [6/94:54]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Merkez Bankasına dağıtılan fonlardan hangi bankanın ne 
miktar faydalandığına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı 
(7/200) [6/94:54]; [6/109:721-722]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, «Mahdut Mesuliyetli 
Uşak-Afyon ve civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi’nin kongresine dair 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/202) [6/94:54]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yatırımlara dair Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/206) [6/96:96]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yatırımlara dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/210) [6/96:96]

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (ÇANAKKALE): Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu’nun, Biga’da yapılması düşünülen barajın yapılıp yapılmıyacağına dair 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/223) [6/96:97]
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VEHBİ MELİK (URFA): Urfa Milletvekili Vehbi Melik’in, Urfa’nın Ceylânpınar 
bucağının ilçe haline getirilmesine dair içişleri Bakanından yazılı sorusu (7/215) 
[6/96:96]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yatırımlara dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/208) [6/96:96]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan-Sivas illerini birbirine 
bağlıyacak Tuzözü köprüsünün yapımına dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/222) [6/96:97]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yatırımlara dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/209) [6/96:96]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, İstiklâl Madalyası almak için müracaat 
etmiş üç vatandaşın müracaatlarına dair Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(7/224) [6/96:97]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yardımlara dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı 
cevabı (7/212) [6/96:96]; [6/102:385-386]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yatırımlara dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/207) [6/96:96]

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (MUSTAFA ŞİNASİ ÖZDENOĞLU) (ANKARA): 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
Türkiye’ye tanınmış olduğu tâvizlerin değerlendirilmesine dair sorusu ve Tarım 
Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/216) [6/96:96]; [8/136:815]

HASAN ALİ GÜLCAN (ANTALYA): Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan’ın, 
pamuk taban fiyatının yükseltilmesine dair Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/220) 
[6/96:97]

İLHAN AÇIKALIN (DENİZLİ): Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın’ın, afyon 
ekiminin Denizlide yasaklanıp yasaklanmayacağına dair Tarım Bakanından yazılı 
sorusu (7/218) [6/96:96]

HAYRETTİN HANAĞASI (ELAZIĞ): Elâzığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası’nın, Elâzığ ve civarındaki bölgenin ağaçlandırılmasına ve yabani ağaç 
türlerinin ıslahına dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/217) 
[6/96:96]; [8/136:818]

VEHBİ MELİK (URFA): Urfa Milletvekili Vehbi Melik’in, Tarım Bakanlığı 
tarafından şahıslar adına merkezden direkt olarak yapılan gübre ve tothumluk 
buğday yardımına dair Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/221) [6/96:97]
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HÜSEYİN ABBAS (TOKAT): Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas’ın, Hükümetin 
tarım politikasına ve Türkiye’de bir traktör fabrikası kurulmasına dair sorusu ve 
Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/209) [6/96:96]; [8/136:818-819]

VEYİS KOÇULU (KARS): Kars Milletvekili Veyis Koçulu’nun, 1969 yılında 
Kars Canlı Hayvan İhracatları Birliği tarafından yapılan ihracattan elde edilen gelirin 
kullanılışına dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu  (7/213) [6/96:96]

ORHAN VURAL (ORDU): Ordu Milletvekili Orhan Vural’ın, fındık taban 
fiyatının tesbitine ve iç ve dış piyasada yüksek bir fiyat temin edilmesine dair sorusu 
ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/214) [6/96:96]; [8/136:813-816]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa, alınan 
yatırımlara dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/211) 
[6/96:96]; [8/136:813]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 1968 
tarihinden 1970 tarihi başına kadar Genel Bütçeden tahsis edilen geliştirme teşvik 
fonları ile dış kaynaklardan aynı amaçla yapılan tahsislerin kullanış şekline dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/226) [6/100:252]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
Yeşilköy Çınar Oteli İlâve inşaatının kanunsuzluğu yolunda yapılan şikâyetlerin 
incelenmesinin ne safhada olduğuna dair Başbakandan yazılı sorusu (7/225) 
[6/100:252]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, Polatlı ilçesinin Polatlı köyünün başka bir yere nakline dair İmar ve 
İskân Bakanından yazılı sorusu (7/229) [6/100:252]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
18-19 Temmuz 1966 da Hınıs’ta meydana gelen depremden zarar gören bir vatandaşa 
konut yapılması sebebine dair İmar ve İskân Bakanından yazılı sorusu (7/227) 
[6/100:252]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum Çat ilçesinin Söbeçayır 
köyünden bir vatandaşın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair Milli 
Savunma Bakanından yazılı sorusu (7/228) [6/100:252]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Güven Sigortası 
tarafından Hacı Ali Demirel’e açılan krediye dair Başbakandan sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/164) [6/102:381-383]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın 
Sakarya ilinin Kaynarca ilçesinde yarıda kalmış altyapı tesislerinin tamamlanmasına 
dair Başbakandan sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Naiboğlu’nun yazılı 
cevabı (7/143) [6/102:378-379]
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SEZAİ ORKUNT (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt’un, nükleer 
silâhlar hususunda genel politika görüşüne dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/34) [6/102:358-360]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Uşak’ta bir çimento 
fabrikasının kurulup kurulmıyacağına dair sorusu ve Sanayi Bakanı Salahattin 
Kılıç’ın yazılı cevabı (7/92) [6/102:360-361]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, kamu hizmetlerinin köylere götürülmesinde partizanca davranışlara yer 
verilip verilmediğine dair Devlet Bakanından yazılı sorusu (7/232) [6/103:394]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Kuyucak ilçesine bağlı Bucak köyündeki şahıs ve Hazine mallarının 
tesbitine dair Devlet, Köy İsleri ve Tarım bakanlarından yazılı sorusu (7/235) 
[6/103:394]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Kuyucuk’a bağlı Muratdağ köyünün bir mahallesine dair İçişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/233) [6/103:394]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, toprak kayması nedeniyle yıkılan Taşyayla köyünde yapılacak yeni 
konutlara dair İmar ve İskân Bakanından yazılı sorusu (7/234) [6/103:394]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Kuyucak İlçesine bağlı Bucak köyündeki şahıs ve Hazine mallarının 
tesbitine dair, Devlet, Köy İşleri ve Tarım bakanlarından yazılı sorusu (7/235) 
[6/103:394]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt 
Ocakçıoğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan «1000 Temel Eser’e» dair 
sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/231) [6/103:394]; 
[8/136:819-820]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Kore Savaşında yara almış bir vatandaşa malûl aylığı bağlanmasına dair 
Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu (7/236) [6/103:394]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Kuyucak İlçesine bağlı Bucak köyündeki şahıs ve Hazine mallarının 
tesbitine dair Devlet Köy İşleri ve Tarım bakanlarından yazılı sorusu (7/235) 
[6/103:394]

EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal’ın, 18 
Ekim 1968 de imzalanan Avrupa Sosyal Şartının onaylanması muamelerinin hangi 
safhada olduğuna dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı 
(7/242) [6/107:546]; [8/136:822-824]

EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal’ın, Sosyal 
Güvenlik Avrupa Kodu ve Ek Protokolün onaylanmasının ne safhada olduğuna dair 
Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/239) [6/107:546]
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EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal’ın, 
Avrupa İkamet Sözleşmesinin hangi safhada olduğuna dair sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in yazılı cevabı (7/238) [6/107:546]; [8/125:281-
282]

EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal’ın, 
Uluslararası Denizcilik İstişari Teşkilâtına Türkiye’nin de katılması için yapılan 
işlemlerin ne safhada olduğuna dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil’in yazılı cevabı (7/241) [6/107:546]; [8/125:281-282]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İsatanbul, Üsküdar, 
gecekondu Önleme bölgesi ıslah sahasına dair İmar ve İskân Bakanından yazılı 
sorusu (7/243) [6/107:546]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul’un turistik yerlerinden Kilyos’a su ve elektrik verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Köy İşleri ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından 
yazılı sorusu (7/244) [6/107:546]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Erdoğan’ın, yabancı 
Parlâmentoların yaptıkları davetler dışında, milletvekillerinin hangi sebeplerle yurt 
dışına gittiklerine dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli’nin yazılı 
cevabı (7/245) [6/107:546]; [8/136:824]

EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal’ın, 
kültürel varlığın korunmasını temin için, Avrupa Sözleşmesini hazırlıyacak olan 
Daimi Komitenin çalışmalarında memleketimizin tutumuna dair Milli Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/237) [6/107:546]

EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal’ın, 
Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin, ormanların korunması ve geliştirilmesi amaciyle 
alınması öngörülen tedbirlere uygun olarak, memleketimizde ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair Orman Bakanından yazılı sorusu (7/240) [6/107:546]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul’un turistik yerlerinden Kilyos’a su ve elektrik verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Köy İşleri ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından 
yazılı sorusu (7/244) [6/107:546]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, sebze üretiminde , 
mühtahsılın satış fiyatı ile müstehlikin alış fiyatları arasında dengenin sağlanmasına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/248) [6/107:546]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, Kocaeli ili merkezinde bir vilâyet konağı yapılmasına dair sorusu 
ve Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/247) [6/108:596]; [8/136:825-826]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in Kocaeli ilinde bir öğretmen okulunun açılmasına dair Milli Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/246) [6/108:596]
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VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın 3 Nisan 1970 
tarihinde, Şişli Camiinde bir zatın annesine yapılan cenaze törenine dair Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/150) [6/109:708-
709]

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın, 3 Nisan 1970 
tarihinde, Şişli Camiinde bir zatın annesine yapılan cenaze törenine dair Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/150) [6/109:708-
709]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Devlet Bakanlarından-Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey’in, talebe hareketlerinin durdurulması için tedbir alınmasına dair 
Başbakan ve Devlet Bakanından yazılı sorusu (7/421) [6/109:677]

Elâzığ Milletvekilli Hayrettin Hanağası’nın, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu 
bölgesindeki köylere tohumluk buğday ve hayvan yemi dağıtılması ile Keban 
Barajının yapımına dair Tarım, Ticaret, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
bakanlarından yazılı sorusu (7/251) [7/111:2]

Aydın Milleltvekili Mustafa Kemal Yılmaz’ın, Aydın ilinde boykota iştirak eden 
ve haklarında kanuni muamele yapılan öğretmenlere dair Milli Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/250) [7/111:2]

Elâzığ milletvekili Hayrettin Hanağasının, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu 
bölgesindeki köylere tohumluk buğday ve hayvan yemi dağıtılması ile Keban 
Barajının yapımıma dair Tarım Ticaret, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
bakanlarından yazılı sorusu (7/251)  [7/111:2]

HAYRETTİN HANAĞASI (ELAZIĞ): Elâzığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası’nın, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu bölgesindeki köylere tohumluk 
buğday ve hayvan yemi dağıtılması ile Keban Barajının yapımına dair Tarım Ticaret, 
Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından yazılı sorusu (7/251) [7/111:2]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Trakya Yağlı Tohumlar Birliğine bağlı kooperatiflerin, köylüden almış oldukları 
ayçiçeğinin satışından sonra elde edilen farkı müstahsıla ödeyip ödemiyeceklerine 
dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/249) [7/111:2]

HAYRETTİN HANAĞASI (ELAZIĞ): Elâzığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası’nın, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu bölgesindeki köylere tohumluk 
buğday ve hayvan yemi dağıtılması ile Keban Barajının yapımına dair Tarım, 
Ticaret, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından yazılı sorusu (7/251) 
[7/111:2]

Aydın Milletvekilli M.Kemal Yılmaz’ın, Aydın’da bâzı CHP ‘li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/252) [7/114:242]

(TRABZON): Trabzon Askeri Hastanesinden sivil halkın da yararlandırılmasına 
ve yeni bir hastane yapılmasına dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/163) [7/115:378-379]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bir zatın hisseden 
bulunduğu şirketlere hangi bankalar tarafından kredi verildiğine dair Başbakan ve 
Ticaret Bakanlarından yazılı sorusu (7/254) [7/117:478]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
pancar fiyatlarına da zam yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/253) [7/117:478]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, boykot nedeniyle ceza 
verilen öğretmenlere dair Başbakandan yazılı sorusu (7/256) [7/117:478]

TALAT ORHON (İZMİR): İzmir Milletvekili Talât Orhon’un, İzmir’in Konak 
mevkiinde inşası devam etmekte olan Sosyal Sigortalar Kurumu İş Hanına dair 
Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/255) [7/117:478]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon’un Şuhut ilçesinde belediyeye ait bir araziyi üzerine 
tapu yaptırtan şahsın, tapu muamelelerinin iptaline dair İçişleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/257) [7/117:478]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
pancar fiyatlarına da zam yapılıp yapılmayacağına dair Başbakan ve Sanayi 
Bakanından yazılı sorusu (7/253) [7/117:478]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bir zatın hissedarı 
bulunduğu şirketlere hangi bankalar tarafından kredi verildiğine dair Başbakan ve 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/254) [7/117:478]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün boykota katılan öğretmenler hakkında alınan cezai kararların 
durdurulmasına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/259) [8/123:118]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köyün başka yere 
nakline dair İmar ve İskân Bakanından yazılı sorusu (7/258) [8/123:188]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı bir köye su deposu 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu  (7/260) [8/123:118]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın’ın Germencik ilçesine bir lise açılmasına dair Milli Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/262) [8/123:118]

MEHMET ÇELİK (AYDIN): Aydın Milletvekili Mehmet Çelik’in, pamuk 
üreticilerine verilen kredilerin yükseltilmesi ve pamuk taban fiyatlarının tesbitine 
dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/261) [8/123:118]

M. NEBİL OKTAY (SİİRT): Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay’ın, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı İşletme Müdürlüğüne bağlı, jeoloji ve sondaj 
servislerinin lağvedileceği haberinin doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/272) [8/137:836-837]
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VEFA TANIR (KONYA): Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, Zirai mahsullerin 
değerlendirilmesinde ve taban fiyatlarının tesbitinde alınması lâzım gelen tedbirlere 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/265) [8/129:450]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu’nun, 
Türkiye Köy İş Sendikası tarafından, işçilerin üreticilerinin zamanında ödenmediği 
hakkındaki bildiriye dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/263) [8/129:450]

VELİ BAKIRLI (MANİSA): Manisa Milletvekili Veli Bakırlı’nın, resmi 
kuruluşlar tarafından verilmekte olan kursların veriliş şekline dair Milli Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu  (7/264) [8/129:450]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürünün tutum ve davranışına dair Başbakan ve 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/266) [8/132:608]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon-Şuhut-Karadelli karayolunun yapımına dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/267) [8/132:608]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürünün tutum ve davranışına dair Başbakan ve 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/266) [8/132:608]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşak’ın 3 Km. 
Batısındaki 3 200 hektar boş arazinin değerlendirilmesine dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgin’in yazılı cevabı (7/157) [8/136:806-807]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın’da bâzı CHP li muhtarlara baskı yapıldığına dair Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/252) [8/136:826-
827]

ORHAN BİRGİT (ANKARA): Ankara Milletvekili Orhan Birgit’in, İstanbul 
ve Kocaelinde meydâna gelen olaylardan dolayı Sıkıyönetim Mahkemesine sevk 
edilenlere dair Başbakandan yazılı sorusu (7/268) [8/137:836]

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (AYDIN): Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk’ün, 
halen Hükümetin tasarrufu altında bulunan Güneş Matbaacılık T.A.Ş’nin basın 
organları ile olan münasebetlerine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/269) [8/137:836]

ADİL YAŞA (MEHMET ADİL YAŞA) (SİİRT): Siirt Milletvekili Adil 
Yaşa’nın, 1970-1971 yıllarında Siirt’e bir sınai tesisi kurulup kurulmıyacağına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/292) [8/137:838]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, bâzı gazetelerde 
yayımlanan, Uşak Elmalıdere Camii İmamı ile Uşak Müftüsünün yapmış olduğu 
beyanlara dair Başbakandan yazılı sorusu (7/276) [8/137:837]

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (KASTAMONU): Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydibeyoğlu’nun, Kastamonu’da yapılacak olan hastanenin 1970 yılında 
inşaatına başlanıp başlanmıyacağına dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/293) 
[8/137:838]
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ADİL YAŞA (MEHMET ADİL YAŞA) (SİİRT): Siirt Milletvekili Adil Yaşa’nın, 
Siirt merkez ilçesinde takman sigortalı İşçi sayısına dair Çalışma Bakanından yazılı 
sorusu (7/291) [8/137:837]

ADİL YAŞA (MEHMET ADİL YAŞA) (SİİRT): Siirt Milletvekili Adil Yaşa’nın 
DSİ Genel Müdürlüğünün Sivas iline yaptığı yatırım harcamalarına dair Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/289) [8/137:837]

ADİL YAŞA (MEHMET ADİL YAŞA) (SİİRT): Siirt Milletvekili Adil 
Yaşa’nın, İkinci Beş Yıllık Plân döneminde Siirt’e bağlı Pervari ilçesinde yapılacak 
hidroelektrik santralinin programından çıkarılma sebebine dair sorusu (Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/290) [8/137:837]

M. NEBİL OKTAY (SİİRT): Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay’ın, 1970 bütçe 
müzakereleri sırasında Bidar Barajının yapımı ile ilgili bir soruya halen cevap 
verilmeyişi sebebine dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımdan yazılı sorusu 
(7/270) [8/137:836]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gençlik ve Spor Bakanından-
Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu’nun, Kilis ilçesinde yapılmış bulunan kapalı 
spor salonuna dair Gençlik ve Spor Bakanından yazılı sorusu (7/281) [8/137:837]

ABDULLAH NACİ BUDAK (ARTVİN): Artvin Milletvekili A. Naci Budak’ın, 
Yusufeli ilçesi Morkaya köyünde orman yolu ile orman işletmesince piyasa için 
istihsal yapılmasından dolayı meydana gelen olaylara dair içimleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/287) [8/137:837]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Kilis şehrine, Tibil pasaport kapısından geçiş yapmak için, yolculuk 
edelerin hangi yoldan yararlandığına dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu  (7/280) 
[8/137:837]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Kaçakçılığın önlenmek amaciyle Güney-Doğu Anadolu’da 
mayınlanan arazilere dair içişleri Bakanından yazılı sorusu  (7/285) [8/137:837]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, bir sendika başkanının polis tarafından dövülme iddiasının doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/277) [8/137:837]

M.NEBİİ OKTAY (SİİRT): Siirt Milletvekili M.Nebii Oktay’ın, Siirt’in su 
ihtiyacının karşılanması için ne gibi tedbirler alındığına dair Köy işleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/271) [8/137:836]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Uşak ili hudutları 
içinden geçmekte olan Banaz çayı ile Gediz çayı üzerinde sulama tesisleri yapılmasına 
dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu  (7/275) [8/137:837]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, bir gazetede yayınlanan yazıya göre, tasfiye haline geçen 
yedi bankadan, Merkez Bankasınca dağıtıldığı bildirilen paradan, hangilerinin ne 
miktarda istifade ettiğine dair Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/273) [8/137:837]
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ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, boykota katılan bir öğretmenin, müdürlük görevine atanmasının 
durdurulmasına dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/283) [8/137:837]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Trabzon Çaykara ilçesinde lise Öğretiminin 1970-1971 ders yılında başlatılıp 
başlatılmıyacağına dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/278) [8/137:837]

M. NACİ BUDAK (ARTVİN): Artvin Milletvekili M. Naci Budak’ın, Yusufeli 
ilçesi Morkaya köyü hudutları içinde kalan ormanın, işletme gücü olup olmadığına 
dair Orman Bakanından yazılı sorusu (7/286) [8/137:837]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU : Milletvekili Şinasi Çolakoğlu’nun, Gaziantep 
Devlet Hastanesine montaj edilmek üzere gönderilen röntgen cihazının ne zaman 
hizmete gireceğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu (7/279) 
[8/137:837]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Uşak Hudutları 
dahilinde bir konserve fabrikası yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/274) [8/137:837]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Türkiye’de tarımsal araştırma yapan enstitülere dair Tarım 
Bakanından yazılı sorusu (7/282) [8/137:837]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Antep fıstığının taban fiyatının tesbitine dair Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu (7/284) [8/137:837]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İzgüzar’ın, Frintaş Şirketi 
yöneticilerinin tutum ve davranışlarına dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/288) 
[8/137:837]
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KAZIM ÖZEKE (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke’nin, Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun yapmış olduğu boykotun iktisadi ve malî 
yönden meydana getirdiği zarara dair Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/378) [7/117:481]; [11/49:160-162]

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (ADANA): Adana Milletvekili Ali Rıza 
Güllüoğlu’nun, Adana hudutları dâhilinde inşa edilmesi plânda öngörülen spor 
tesislerine dair sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı 
(7/312) [9/5:30]; [10/45:409-411]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Hükümetin yapacağı reformların geciktirilme 
nedenlerine dair  sorusu (7/753) [9/5:30]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar 
Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun, 6187 sayılı Kararnamenin uygulanmasına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/317) [9/7:39]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar 
Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun kimyevi gübre fiyatlarının ucuzlatılmasına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/318) [9/7:39]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, Japonya’da açılan EXPO-70 fuarına gönderilen Devlet görevlilerine 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/314) [9/7:39]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Başbakandan-Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, 
milli bakanlardan, bir şahsa kredi verilip verilmediğine dair Başbakandan sorusu ve 
Ticaret Bakanı Gürhan Titreki’n yazılı cevabı (7/310) [9/7:39]; [10/45:407-408]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep ili ile ilçelerinde 10 yıldan beri yapımı tamamlanan ve 
bakımı Karayollarına devredilen yollara dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Güleş’in cevabı (7/316) [9/7:39]; [10/45:413]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, 1970 ve sonraki yıllarda Maraş’ta DSİ tarafından 
yapılması tasavvur edilen konulara dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/319) [9/7:39]; [12/66:86-87]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Elbistan-Afşin bölgesinde sondajları yapılan linyit 
kömürünün durumuna dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nahit 
Menteşe’nin yazılı cevabı (7/320) [9/7:39]; [10/45:415]

ADİL TURAN (UŞAK): Resmi dairelerin Akaryakıt ihtiyacının yerli firmalardan 
karşılanmasına dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/296) 
[9/7:38]

VEFA TANIR (KONYA): Halkalı Stadyum şantiyesinde meydana gelen yangın 
sebebine dair Gençlik ve Spor Bakanından yazılı sorusu (7/309) [9/7:39]
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ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşakspor-Kütahyaspor 
futbol maçının, Konya’ya alınma kararının iptal edilip edilmeyeceğine dair sorusu ve 
Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin’in, yazılı cevabı (7/304) [9/7:38]; [10/45:404]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak’a bağlı Karahallı ve Ulubey ilçelerinde kuru 
üzüm alım şubesi açılmasına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu’nun yazılı cevabı (7/300) [9/7:38]; [10/45:401-402]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Suriye’den Türkiye’ye iltica edenlere dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/307) [9/7:39]; [10/45:406]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak’a bağlı Karahallı ve Banaz ilçelerine Hükümet 
konağı yapılmasına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/299) [9/7:38]; [10/45:401]

ADİL YAŞA (MEHMET ADİL YAŞA) (SİİRT): Siirt Milletvekili Âdil Yaşa’nın, 
Siirt’e bağlı Eruh ilçesinde mağaralarda yaşıyan nüfus miktarına ve bu kimselerin 
ilkel durumdan kurtarılmasına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin 
Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/297) [9/7:38]; [13/93:63-64]

ADİL YAŞA (MEHMET ADİL YAŞA) (SİİRT): Siirt Milletvekili Âdil Yaşa’nın, 
Siirt’e bağlı Kurtalan ve Sason ilçelerinde, tabiî âfetler dolayısiyle zarar gören 
vatandaşlara konut yapımına ne zaman başlanacağına dair sorusu ve îmar ve İskân 
Bakanı Hayrettin Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/298) [9/7:38]; [13/93:64-65]

CELAL KARGILI (İÇEL): Millet Meclisi Başkanından-İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı’nın, Milletlerarası Standardizasyon Teşkilâtının Millet Meclisi Genel Kurul 
salonunda yapmış olduğu toplantıya dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Sacit 
Osman Avcı’nın yazılı cevabı (7/315) [9/7:39]; [13/93:66]

ADİL TURAN (UŞAK): Eğitim Enstitüsü Edebiyat ve Fen bölümü mezunu 
öğretmenlerin branşlara ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/294) [9/7:38]; [10/42:315-317]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Eşme ilçesi Yeleğen köyüne bir ortaokul 
açılmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/302) 
[9/7:38]; [10/45:403-404]

ADİL TURAN (UŞAK): Malül Gazilerin, İstiklâl Madalyası ve Şeref aylıklarının 
öncelikle verilmesine dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun 
yazılı cevabı (7/295) [9/7:38]; [10/45:400-401]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Kolera ve benzeri bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu tedbir olarak 
sınır şehirlerinde kurulmuş tahlil laboratuarları olup olmadığına dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı (7/306) [9/7:38-
39]; [10/45:404-406]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Sağlık Koleji eski binasının doğum evi olarak 
kullanılmasına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan’ın 
yazılı cevabı (7/301) [9/7:38]; [10/45:402-403]
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ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (ADANA): Adana Milletvekili Ali Rıza 
Güllüoğlu’nun, Pamuk taban fiyatının yükseltilmesine dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/311) [9/7:39]; [10/45:408-409]

SUNA TURAL (ANKARA): 2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş Patates Tarım 
Satış Kooperatiflerine dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı 
(7/305) [9/7:38]; [11/52:509-510]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Devalüasyondan sonra kuru kayısı ihraç, 
fiyatının asgari haddinin tespitine dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in 
yazılı cevabı (7/308) [9/7:39]; [10/45:406-407]

ADİL TURAN (UŞAK): İzmir-Basmahane tren hattının Uşak’a tadar devam 
etmesine dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul’un yazılı cevabı (7/303) 
[9/7:38]; [12/66:87]

Bir Rus uçağını Trabazon’a kaçıran kimselerin iadesine dair soru önergesi ve 
Adalet Bakanı İsmail Arar ve Dışişleri Bakanı Osman Olcay’ın yazılı cevapları 
(7/343) [9/8:45]; [15/130:445-448]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Başbakandan-Malatya Milletvekili 
Mustafa Kaftan’ın, Ankara Belediyesi Sular İdaresi tarafından ihalesi yapılan süzgeç 
inşaatının tamamlanmayışı sebebine dair başbakandan yazılı sorusu (7/331) [9/8:45]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Cumhuriyetten bugüne kadar dış memleketlerden 
alınan yardımlara ve ödeme şekillerine dair Başbakan ve Maliye Bakanından yazılı 
sorusu (7/327) [9/8:45]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Doğu ve Güney-Doğu bölgelerinin kalkınması için 
alınan tedbirlere dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Dinçer’in yazılı 
cevabı (7/323) [9/8:45]; [12/66:91]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ili içinde 1970 ve 1971 yıllarında yapılan 
ve yapılması düşünülen karayolları ve köprülere dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/326) [9/8:44]; [10/45:418-419]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Türkiye’deki işsizliğin sebebine ve işsizlerin 
mevcudunun ne, kadar olduğuna dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün 
yazılı cevabı (7/329) [9/8:45]; [10/45:419-421]

KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ADANA): bir Rus uçağını Trabzon’a 
kaçıran kimselerin İadesine dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar ve 
Dışişleri Bakanı Osman Olcay’ın yazılı cevapları (7/343) [9/8:45]; [15/30:445-448]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın, Erzincan’a bağlı bâzı köylere sulama kanalları yapılıp yapılmıyacağma 
ve taşkınlardan korunması için yapılacak çalışmalara dair yazılı soru önergesi, 
(7/340) [9/8:45]
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MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, İstanbul’da bir yurt binasının kapatılması ve sonradan Teknik 
Üniversiteye devredilmesi sebebine dair sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı İsmet 
Sezgin’in yazılı cevabı (7/341) [9/8:45]; [11/49:138-141]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): 1946-1956 yılları arasında tütün müstahsilinden 
bir banka ve kooperatif kurulması için kesilen paranın faizine dair Gümrük ve Tekel 
ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu (7/328) [9/8:45]

ADİL TURAN (UŞAK): Ege bölgesinde tütün ekim alanının sınırlanacağı 
haberine dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu’nun 
yazılı cevabı (7/338) [9/8:45]; [11/49:136]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Yenimahalle ilçesi hudutları içindeki 
atış poligonu olarak kullanılan araziye dair Milli Savunma ve İçişleri bakanlarından 
yazılı sorusu (7/342) [9/8:45]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş Belediyesi personelinin maaşlarının 
ödenmemesi sebebine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/334) [9/8:45]; [10/45:423-424]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): AID tarafından Amerika’ya davet edilen 
belediye başkanlarına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/322) [9/8:44]; [10/45:415-416]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş’ta yapılmakta olan gecekondu ıslah ve 
önleme faaliyetlerinin hangi safhada olduğuna dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Selâhaddin Babüroğlu’nun yazılı cevabı (7/335) [9/8:45]; [13/93:71-72]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın, Erzincan’a bağlı bâzı köylere sulama kanalları yapılıp yapılmıyacağma 
ve taşkınlardan korunması için yapılacak çalışmalara dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Köy işleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/340) [9/8:45]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş’ta yapılmış olan altyapı tesislerine harcanan 
para miktarına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın, yazılı cevabı 
(7/333) [9/8:45]; [13/93:66-71]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Cumhuriyetten bugüne kadar dış memleketlerden 
alınan yardımlara ve ödeme şekillerine dair Başbakan ve Maliye bakanlarından 
yazılı sorusu (7/327) [9/8:45]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Devlet Memurları Kanununa göre kurulması 
gereken kadro intibak komisyonlarının kurulup kurulmadığına dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/324) [9/8:44]; [10/45:416-417]
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ADİL TURAN (UŞAK): Personel Kanunu ve Genel Kadro Kanununun, 
öğretmenlere ait maddelerinin tatbikinde, meydana gelebilecek aksaklıkların 
giderilmesine dair Milli Eğitim Maliye Bakanlarından yazılı sorusu (7/330) [9/8:45]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, 1970-1971 Öğretim yılı içinde, Maraş ilindeki 
okulların öğretmen ihtiyacına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un 
yazılı cevabı (7/323) [9/8:44]; [12/66:88-91]

ŞEVKİ ALTINDAĞ (MARDİN): Mardin ortaokul ve liselerinin ihtiyaca kâfi 
gelip gelmediğine dair önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı 
(7/321) [9/8:44]; [17/151:40-41]

ADİL TURAN (UŞAK): Milli Eğitim kadrosunda yönetici olarak vazife 
görenlerin, ek görevlerinin kaldırılmasıyla uğrayacakları zararın telâfisine dair sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/336) [9/8:45]; [14/115:381-382]

ADİL TURAN (UŞAK): Personel Kanunu ve Genel Kadro Kanununun, 
öğretmenlere ait maddelerinin tatbikine, meydana gelebilecek aksaklıkların 
giderilmesine dair Milli Eğitim ve Maliye bakanlarından yazılı sorusu (7/330) 
[9/8:45]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Yenimahalle ilçesi hudutları içindeki 
atış poligonu olarak kullanılan Araziye dair Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarından 
yazılı sorusu (7/342) [9/8:45]

İSMET KAPISIZ (YOZGAT): Terakki Kollektif Şirketini 1969-1970 yıllarında 
hangi kamu kuruluşlarına kereste sattığına dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin 
Özalp, İçişleri Bakanı Selâhattin Kılıç’ın yazılı cevapları (7/339) [9/8:45]; 
[11/49:136-137]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün Maraş-Elbistan Devlet hastanelerindeki doktor ve 
yardımcı personel ihtiyacına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan’ın yazılı cevabı (7/325) [9/8:44]; [10/45:417-418]

İSMET KAPISIZ (YOZGAT): Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız’ın Terakki 
Kolektif Şirketinin, 1969-1970 yıllarında hangi kamu kuruluşlarına kereste sattığına 
dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp, İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile 
Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç’ın, yazılı cevapları (7/339) [9/8:45]; [11/49:136-137]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): 1946-1956-yılları arasında tütün müstahsilinden 
bir banka ve kooperatif kurulması için kesilen paranın faizine dair Gümrük ve Tekel 
ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu  (7/328) [9/8:45]

Genel af çıkarılmasına dair Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder’in 
yazılı cevabı (7/445) [9/19:169-170]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, Söke Cumhuriyet Savcısının evine yapılan saldırıya dair sorusu ve Adalet 
Bakanı Yusuf Ziya Önder’in yazılı cevabı (7/351) [9/20:231]; [11/49:144-146]
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KAZIM ÖZEKE (İSTANBUL): Başbakandan-İstanbul Milletvekili Kâzım 
Özeke’nin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun 10-11 Kasım 
tarihlerinde yapacağı boykota dair Başbakandan yazılı sorusu (7/361) [9/20:231]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un Amasya 
ili ve Devlet yolu için İkinci Beş Yıllık Kalkınma Programında öngörülen yatırımın 
şeklime dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/354) 
[9/20:231]; [11/49:147-148]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’a bağlı Çine ilçesini Karpuzlu 
bucağına bağlayan yolun asfaltlanmasına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Sabit Karakaş’ın yazılı cevabı (7/346) [9/20:230]; [15/130:448]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü binası ihalesin yapılıp yapılmadığına 
dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Gülez’in yazılı cevabı (7/356) [9/20:231]; [11/49:148-149]

(ULDAK): Zonguldak iline bağlı Karabük-Yenice yolunun halen yapılmayış 
sebebine dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevabı 
(7/356) [9/20:231]; [15/130:448-450]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Hollanda’da çalışan bâzı Türk 
işçilerine çocuk paralarının verilmeyişi sebebine dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyfi Öztürk ile İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevapları (7/349) 
[9/20:231]; [12/90:659-660]

HİLMİ OKÇU (MANİSA): tabii âfetlerden zarar görenlerin, çalışmak için 
yurt dışına gitmelerinde incelik tanınmasına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi 
Öztürk’ün yazılı cevabı (7/355) [9/20:231]; [13/93:72-73]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Hollânda’da çalışan bâzı Türk 
işçilerine çocuk paralarının verilmeyişi sebebine dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyfi Öztürk ile İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevapları (7/349) 
[9/20:231]; [12/66:94-95]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Kilis ilçesi Darmik dağının siyasi sınırlarımız içinde olup olmadığına 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/353) 
[9/20:231]; [11/49:146-147]

ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): 16.7.1970 tarihi gecesi iki şahsın Küçük 
Esat karakolunda dövüldükleri iddiasına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/348) [9/20:231]; [11/49:143-144]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’a bağlı Gölcük köyünde İmar 
ve İskân Bakanlığınca yaptırılan konutların teslim şekline dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Cevdet Aykan ile İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğlu’nun yazılı 
cevapları (7/344) [9/20:230]; [13/98:351-353]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın iline bağlı Başcayır köyünün 
Yaka mahallesine elektrik getirilmeyiş sebebine dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı (7/352) [9/20:231]; [11/49:146]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü binası ihalesinin yapılıp yapılmadığına 
dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Gülez’in yazılı cevapları (7/356) [9/20:231]; [11/49:148-149]

(ULDAK): Zonguldak’a bağlı Esenler köyü ilkokulunda iki öğretmen arasında 
çıkan anlaşmazlığa dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı 
(7/360) [9/20:231]; [12/66:97-99]

(ULDAK): Zonguldak ilindeki Mehmet Çelikel Lisesinde yapılan ikili 
öğrenimden tek öğrenim sistemine geçilmesine dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Orhan Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/359) [9/20:231]; [12/66:97]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın ilini bağlı Haydere köyü halkına 
kereste verilmemesi sebebine dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özal’ın yazılı 
cevabı (7/345) [9/20:230]; [11/49:141-142]

(ULDAK): Zonguldak’a bağlı Ulus ilçesi Orman İşletmesi eski müdürüne 
dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp’in yazılı cevabı (7/357) [9/20:231]; 
[11/49:149-153]

EKREM KANGAL (SİVAS): Kolera nedeniyle İhracı durdurulan yaş meyve ve 
sebzelerin ihracının hangi gümrük kapısından, ne şekilde yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından yazılı sorusu (7/350) [9/20:231]; [12/66:95-97]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYON): Afyon Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu’nun, Ankara ile İzmir arasındaki hava seferlerinin Afyon’a 
uğratılmaması sebebine dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nn yazılı 
cevabı (7/347) [9/20:231]

YUSUF ZİYA YILMAZ (ADIYAMAN): Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz’ın, Akşam gazetesinde «Savcı, beylik tabanca ile olay yarattı’ başlıklı yazıya 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder ile İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun 
yazılı cevapları (7/136) [9/24:373-375]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, Bugün 
Gazetesinde, «Mağdur Müslümanlara yardım» adı altında çıkan yazıya ve toplanan, 
paralara dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder ile İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevapları (7/185) [9/24:390-392]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, bir gazetecinin 
otomobilinin yakılması sebebine dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder ile İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevapları (7/18) [9/24:362-364]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Devlet hizmetlerinden olan bölge kuruluşlarının, Antalya, Burdur ve Isparta illerine 
dengeli bir şekilde taksim edilmesine dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli’nin yazılı cevabı (7/179) [9/24:387-390]
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ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep ilinde bir üniversite açılıp açılmayacağına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/305) [9/24:326]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Kilis’te bir Bölge Ziraat Okulu açılmasına dair Başbakandan sorusu 
ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/366) [9/24:326]; [11/49:157-158]

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Başbakandan-Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın, 
Personel Kanununun mali hükümlerinin uygulanmasını engelleyen sebeplere 
dair Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/162) 
[9/24:376-378]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep ile yapımına başlanmış olan hava alanı inşaatının ne 
durumda olduğuna dair sorusuve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez’in yazılı cevabı 
(7/367) [9/24:326]; [11/49:158]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Ordu Milletvekili Ferda 
Güley’in Ordu’da Sosyal Sigortalar şubesinin yılmasına dair Sorusu ve Çalışma 
Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı (7/196) [9/24:397-399]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Devlet Bakanlarından-Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv’ün, Antalya’nın Elmalı ilçesinde memurların meydana getirdiği olaylara 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Vekili Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli ile İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevapları (7/24) [9/24:364-366]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYON): Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, 
Afyon ilinde inşa edilen Selevir Barajı sulama kanalının çay deresine kadar 
uzatılmasına dair soru Önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan 
Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/369) [9/24:326]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): İzmit’te Bakanlığa bağlı 
kuruluşların ihtiyaçlarının İzmit piyasasından karşılanmasına dair sorusu ve Enerji 
v Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı ile Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç’ın 
yazılı cevapları (7/188) [9/24:393-395]

YUSUF ZİYA YILMAZ (ADIYAMAN): Akşam Gazetesinde «savcı, beylik 
tabanca ile olay yarattı» başlıklı yazıya dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder 
ile İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevapları (7/366) [9/24:373-375]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’nın 
Elmalı ilçesinde. memurların meydana getirdiği olaylara dair sorusu ve Adalet 
Bakanı Vekili Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli ile İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevapları (7/24) [9/24:364-366]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Belediye Meclisi üyesi olan bir zatın 
bu vazifeden ıskatına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/176) [9/24:386-387]
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REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul il Özel idaresi 
Müdürü tarafından hakkında rapor yazılan zata dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/192) [9/24:395-396]

TEKİN ERER (İSTANBUL): Bugün Gazetesinde, «Mağdur Müslümanlara 
yardım» adı altında çıkan yazıya ve toplanan paralara dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Ziya Önder ile İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevapları (7/185) 
[9/24:390-392]

MEHMET TÜRKMENOĞLU (KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Mehmet 
Türkmenoğlu’nun, Kayseri’de kurulan bir fabrikanın Belediye tarafından yıktırılma 
sebebine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı 
(7/140) [9/24:375-376]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Gölcük ilçesinin 
muhtelif yerlerine çevrilen telörgü ve duvarların kaldırılmasına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun yazılı 
cevapları (7/125) [9/24:370-373]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Bir gazetecinin otomobilinin yakılması sebebine 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun 
yazılı cevapları (7/18) [9/24:362-364]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Isparta iline bağlı Akçaşar köyünün içme suyuna 
kavuşturulmasına dair yazılı sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı 
cevabı (7/370) [9/24:326]; [13/93:75-76]

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’ nın, Personel 
Kanununun mali hükümlerinin uygulanmasını engelleyen sebeplere dair Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/162) [9/24:376-378]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Gölcük ilçesinin 
muhtelif yerlerine çevrilen tel örgü ve duvarların kaldırılmasına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun yazılı 
cevapları (7/125) [9/24:370-373]

(DİYARBAKIR): Diyarbakır İli Numune Hastanesinde tedavi görmekte olan 
hastalardan, kolera hastalığı görülüp görülmediğine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı cerabı (7/363) [9/24:325-326]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): Sirkeci-Ataköy sahil yolu üzerinde bulunan 
bâzı kuruluşların sağlığa zararlı olup olmadığına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âla Özkan’ın yazılı cevabı (7/168) [9/24:379-382]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon’a bağlı Bolvadin ilçesi halkının işsizlikten 
kurtarılmasına dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/371) [9/24:326]
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HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın, demir cevherinin rezerv miktarına ve mevcut demir-çelik 
fabrikalarında kapasiteyi artıracak tedbirlere dair sorusu ve Sanayi Bakanı flalâhattin 
Kılıç’ın yazılı cevabı (7/175) [9/24:382-386]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep’te bir sanayi sitesi kurulmasına dair sorusu ve Sanayi 
Bakanı Sâlahattin Kılıç’ın yazılı cevabı (7/368) [9/24:326]; [13/93:74-75]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): İzmit’te Bakanlığa bağlı 
kuruluşların ihtiyaçlarının İzmit piyasasından karşılanmasına dair sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı ile Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç’ın 
yazılı cevapları (7/188) [9/24:392-395]

VEDAT ÖNSAL (MUSTAFA VEDAT ÖNSAL) (SAKARYA): 1969, 1970 
yıllarında montaj kotasına ayrılan döviz miktarına dair sorusu ve Sanayi Bakanı 
Salâhattin Kılıç’ın yazılı cevabı (7/194) [9/24:369-397]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Marmara Bölgesinde üretilen mısır 
miktarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu belgedeki illerden ne kadar mısır 
alındığına dair sorusu ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile Tarım 
Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevapları (7/364) [9/24:326]; [13/98:353-359]

HASAN DEĞER (DİYARBAKIR): Diyârbakır Milletvekili Hasan Değer’in, 
Diyarbakır ili çevresinde hüküm süren hayvan vebası hastalığına dair sorusu ve 
Tarım Bakanı İlham Ertem’in yazılı cevabı (7/362) [9/24:325]; [11/49:153-155]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Marmara bölgesinde üretilen mısır 
miktarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu bölgedeki illerden ne kadar 
mısır aldığına dair sorusu ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile Tarım 
Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevapları (7/364) [9/24:326]; [13/98:353-359]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): ithal edilen esanslara ödenen döviz miktarına 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/61) [9/24:366-370]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın 
Marmara bölgesinde üretilen mısır miktarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
bu bölgedeki illerden ne kadar mısır aldığına dair Tarım, Ticaret ve Sanayi 
bakanlarından yazılı sorusu (7/364) [9/24:326]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, şoförlere verilen kredi fonundan şimdiye kadar, kaç kişinin istifade 
ettiğine dair Başbakandan sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı 
(7/394) [9/27:482]; [11/52:520-521]

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (AYDIN): Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk’ün, 
1318 sayılı Kanunun tatbikatına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/375) [9/27:481]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
gençlik sorunlarının halledilmesine dair Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/396) [9/27:482]; [12/66:101-103]
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HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın, 6224 sayılı Kanuna dayanılarak kurulan bâzı inşaat şirketlerinin 
Türkiye ve getirdikleri yabancı sermaye miktarına dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Hasan Dinçer’in yazılı cevabı (7/380) [9/27:481]

VELİ BAKIRLI (MANİSA): Başbakandan-Manisa Milletvekili Veli Bakırlı’nın, 
Türk parasının devalüe edilmesinden sonra tütün müstahsilinin uğradığı zarara dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/386) [9/27:481]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Başbakandan-Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal’ın, İstanbul Terkos Gölünü Alibeyköy barajına bağlayacak olan 
yatırım şirketine dair Başkabakan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
sorusu (7/392) [9/27:482]

AHMET ŞENER (TRABZON): Başbakandan-Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener’in, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve bakanlıklarda istihdam edilen basın 
müşavirlerine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/372) [9/27:481]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): yurt dışına turist veya kaçak olarak giden Türk 
işçileri için af çıkarılıp çıkarılmadığına dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu 
(7/373) [9/27:481]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): Sosyal Sigortalar 
Kurumunca, malûllük, ihtiyarlık ve ölüm dolayısıyla aylık bağlananlara dair sorusu 
ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı (7/397) [9/27:482]; [12/66:103-106]

ADİL TURAN (UŞAK): yurt dışına turist pasaportu ile giden Türk işçilerine 
dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/400) [9/27:482]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
Diyarbakır’da yakalanan El Fetih komandolarına sorulan soruya dair sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in yazılı cevabı (7/383) [9/27:481]; 
[11/49:165-167]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul iline bağlı 
Kurtdoğmuş ve Emirli köylerinin kamulaştırılmasına dair sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/395) [9/27:482]; [13/95:167-
169]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar’ın, 
Maraş ve bu ile bağlı ilçeler ile yukarı Ceyhan Barajı ve sulama projelerine dair 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun, yazılı cevabı 
(7/393) [9/27:482]; [13/102:554-557]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): İstanbul Terkos Gölünü Alibey köy 
barajına bağlayacak olan yatırım şirketine dair Başbakan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı sorusu (7/392) [9/27:482]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep Tekel İdaresince kuru üzüm alımının durdurulma sebebine 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu’nun yazılı cevabı 
(7/381) [9/27:481]; [11/49:164-165]
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EŞREF DERİNÇAY (İSTANBUL): Resmi Gazetede neşredilen «Belediye 
zabıta yönetmeliğinin 49. maddesine» dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/391) [9/27:481]; [11/52:519-520]

VAHİT BOZATLI (SİVAS): Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı’nın, bir trafik 
kazasında 20 kişi öldü başlıklı yazıya dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’un yazılı cevabı (7/399) [9/27:482]; [11/52:522-523]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): İçişleri Bakanın talebe, köylü ve işçi, 
hadiseleri karşısındaki tutumuna dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/374) [9/27:481]; [15/134:653-655]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekilli Sadrettin Çanğa’nın, 1319 
sayılı Kanuna bağlı olarak vazife gören il özel idare memurlarının durumuna dair 
yazılı soru önergesi ve Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/387) Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/387) [9/27:481]; [11/52:517-518]

SALİH AYGÜN (AMASYA): Amasya Milletvekili Salih Aygün’ün Ankara, 
İzmir, Erzurum ve Karadeniz Teknik üniversiteleri ile bu illere bağlı yüksek okullarda 
1970 yılında yapılan tedrisata dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/398) 
[9/27:482]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 1960-
1970 yılları arasında her derecedeki öğretim hizmetleri için harcanan para miktarına 
dair soru önergesi [9/27:481] ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in, yazılı cevabı 
(7/376) [18/164:41-45]

ORHAN VURAL (ORDU): Ordu’nun Akkuş ilçesinde bulunan sağlık ocağına 
doktor tâyin edilmesine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan’ın yazılı cevabı (7/384) [9/27:481]; [11/49:167-168]

EŞREF DERİNÇAY (İSTANBUL): At yarışları yöneticilerine dair sorusu ve 
Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/382) [9/27:481]; [11/52:510-516]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): bu yıl üretilen elma ve kuru soğanın ihracına 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/377) [9/27:481]; 
[11/49:158-160]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Kırıkkale İlçesine otomatik telefon 
santrali yapılmasına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul’un yazılı cevabı 
(7/390) [9/27:481]; [12/66:100-101]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dahilinde programa alınan 
yatırımlara dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez’in yazılı cevabı (7/206) 
[9/30:573-574]

CELAL KARGILI (İÇEL): Devlet Bakanlarından-İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı’nın, Özel Yükseliş Koleji sahibinin de yatırım indiriminden istifade ettirilme 
sebebine dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli’nin yazılı 
cevabı (7/199) [9/30:566-568]
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İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dahilinde programa alınan 
yatırımlara dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın 
yazılı cevabı (7/210) [9/30:576]

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (ÇANAKKALE): Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu’nun, Biga’da yapılması düşünülen barajın yapılıp yapılmayacağına dair 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı 
(7/223) [9/30:582-583]

VEHBİ MELİK (URFA): Urfa Milletvekili Vehbi Melik’in, Urfa’nın 
Ceylânpınar bucağının ilçe haline getirilmesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/215) [9/30:578]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın, Erzincan-Sivas illerini birbirine bağlıyacak, Tuzözü köprüsünün 
yapımına dair sorusu ve Köy İsleri Bakam Turhan Kapanlı’nın, yazılı cevabı (7/222) 
[9/30:582]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yatırımlara dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/209) 
[9/30:574-576]

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (MUSTAFA ŞİNASİ ÖZDENOĞLU) (ANKARA): 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun, bir profesör tarafından Türkiye’deki 
ormanlar hakkında yayımlanan rapora dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin 
Özalp’ın, yazılı cevabı (7/205) [9/30:570-573]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’nın 
Kumluca İlçesinde orman işletmesinin açılmasına dair sorusu ve Orman Bakanı 
Hüseyin Özalp’in yazılı cevabı (7/46) [9/30:565-566]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (AMASYA): Amasya 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yatırımlara dair sorusu ve Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç’ın yazılı cevabı (7/207) 
[9/30:574]

HASAN ALİ GÜLCAN (ANTALYA): pamuk taban fiyatının yükseltilmesine 
dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/220) [9/30:579-580]

İLHAMİ AÇIKALIN (DENİZLİ): Denizli Milletvekili İlhami Açıkalın’a, afyon 
ekiminin Denizli’de yasaklanıp yasaklanmayacağına dair sorusu ve Tarım Bakanı 
İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/218) [9/30:578-579]

Tarım Bakanlığı tarafından şahıslar adına merkezden direkt olarak yapılan gübre 
ve tohumluk buğday yardımına dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı 
cevabı (7/221) [9/30:581-582]
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SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Merkez Bankasınca dağıtılan fonlardan hangi bankanın ne 
miktar faydalandığına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı 
(7/200) [9/30:569-570]

VEYİS KOÇULU (KARS): Kars Milletvekili Veyis Koçlu’nun, 1969 yılında 
Kars Canlı Hayvan İhracatları Birliği tarafından yapılan ihracattan elde edilen 
gelirin kullanılışına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı 
(7/213) [9/30:576-578]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in bir gazete 
tarafından askeri ya da sivil kaza mercilerinin manevi şahsiyetine hakaret edildiği 
iddiasına, dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder’in yazılı cevabı (7/413) 
[9/33:677]; [11/52:527]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars Milletvekili Turgut Artaç’ın, Adliye 
teşkilâtında çalışan personelin, 657 sayılı Kanunun tatbikatı ile uğradığı zarara dair 
Maliye ve Adalet bakanlarından yazılı soru (7/430) [9/33:678]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’in, Etibank,ın 
Bandırma’da kurduğu Boraks tasfiye tesislerine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/419) [9/33:677]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
Bakanlar Kurulu kararı alınmadan il İmar müdürlüklerince şehir imarında değişiklik 
yapılmamasına dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/425) 
[9/33:678]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
İTİ Akademileri ile Ege Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinde Ticaret Lisesi 
mezunlarına tanınan kontenjanın artırılmasına dair Başbakan ve Milli Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/420) [9/33:677]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, İzmir-
Antalya arasındaki, Tefenni-Korkuteli yolunun yapılmasına dair Başbakan ve 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/423) [9/33:677]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ek inşaat ve tamiratlarının tatil aylarında 
yapılmasına dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/424) 
[9/33:677-678]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
talebe hareketlerinin durdurulması için tedbir alınmasına dair Başbakan ve Devlet 
Bakanından yazılı sorusu (7/421) [9/33:677]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
Türkiye’de fabrika mamullerinin satışını ayarlayacak bir satış Tiyatrosunun 
kurulmasına dair Başbakan ve Sanayi Bakanından yazılı sorusu  (7/426) [9/33:678]
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TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Turhan 
Özgüner’in, bir gazete tarafından askeri ya da sivil kaza mercilerinin mânevi 
şahsiyetine hakaret edildiği iddiasına dair Başbakan ve Adalet Bakanından yazılı 
sorusu (7/413) [9/33:677]

VELİ BAKIRLI (MANİSA): Başbakandan-Manisa Milletvekili Veli Bakırlı’nın, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Plânlama ve Uygulama Dairesi Başkanlığına getirilen 
şahsa dair Başbakandan yazılı sorusu (7/414) [9/33:677]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ili içinde cami ve Kur’an kurslarına tahsis 
edilen müezzin kadrolarına dair Başbakandan sorusu [9/33:677] ve Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli’nin yazılı cevabı (7/405) [13/93:76-77]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Başbakandan-Niğde Milletvekili Mevlût 
Ocakçıoğlu’nun, Ankara’da görev yapan Devlet memurlarının sahib olduğu mallara 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/408) [9/33:677]

(UR): Bakanlar Kurulu kararı alınmadan il İmar müdürlüklerince şehir imarında 
değişiklik yapılmasına dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu 
(7/425) [9/33:678]

(UR): Gölhisar-Dirmil-Fethiye Devlet yolunun yapılmasına dair Başbakan ve 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/422) [9/33:677]

(UR): İzmir-Antalya arasındaki, Tefenni-Korkuteli yolunun yapılmasına dair 
Başbakan ve Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/423) [9/33:677]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ek 
inşaat ve tamiratlarının tatil aylarında yapılmasına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Turgut Y. Gülez ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel’in yazılı cevapları (7/424) 
[9/33:677-678]; [11/54:655-656]

NECATİ AKSOY (URFA): Urfa Valiliğine, Almanya’ya giderek işçiler için 
bir kontenjan açılıp açılmadığına dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/409) 
[9/33:677]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ili içinde bugüne kadar tespit edilen 
madenlere dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı 
cevabı (7/404) [9/33:676-677]; [12/66:106-112]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş iline 1970 ve 1971 yılları içinde yapılan ve 
yapılacak olan TEK Kurumu ile alâkalı işlere dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/401) [9/33:676]; [11/52:523-524]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’kün, 1970 ve sonraki yıllarda Maraş ilinde yapılacak 
spor tesislerinin neler olduğuna dair sorusu ve Gençlik ive Spor Bakanı İsmet 
Sezgin’in yazılı cevabı (7/402) [9/33:676]; [11/52:524-525]
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TALAT ORHON (İZMİR): İzmir Milletvekili Talat Orhon’un 1970 tütün 
piyasasında üreticiden, Tekel ve tüccar tarafından alınan tütün miktarına dair sorusu 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp’in yazılı cevabı (7/415) [9/33:677]; 
[14/115:382-386]

ABDULLAH NACİ BUDAK (ARTVİN): Artvin ili Şavşat ilçesi Balıklı köyünün 
Zata mahallesi ile Mısırlı köyünde çıkan yangına dair İmar ve İskân Bakanından 
yazılı sorusu (7/428) [9/33:678]

REFET SEZGİN (ÇANAKKALE): Çanakkale ili Genel Meclis ve Daimi 
Encümen üyelerinin altyapı hizmetlerinde yaptıkları iddia olunan kanuna aykırı 
işlemlerin tespitine dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı 
cevabı (7/427) [9/33:678]; [11/52:532]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya ili Akyazı ilçesine bağlı Akbalık 
köyünün su taşkınlarından korunmasına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan 
Kapanlı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevapları 
(7/429) [9/33:678]; [12/66:113-114]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): 1.12.1969 ile 1.11.1970 tarihleri arasında bakanlıklar 
emrinde çalışanlara verilen kadrolara dair Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/406) 
[9/33:677]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Adliye teşkilâtında çalışan personelin, 657 sayılı 
Kanunun tatbikatı ile uğradığı zarara dair Maliye, ve Adalet bakanlarından yazılı 
sorusu (7/430) [9/33:678]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Millet Meclisi Başkanından-Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv’ün, 1965-1970 yılları arasında Millet Meclisi tarafından hangi devletlere 
gezi yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanından yazılı sorusu (7/416) [9/33:677]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’a bağlı Bozdoğan ilçesinde 
ortaokul ve meslek okulları açılmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz’un yazılı cevabı (7/410) [9/33:677]; [13/93:78]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri ile Ege 
Üniversitesi Ticari ve İktisadi Bilimler Fakültesinde Ticaret Lisesi mezunlarına 
tanınan kontenjanın artırılmasına dair Başbakan ve Milli Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/420) [9/33:677]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Kültür Sarayı yangını dolayısıyla 
herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığına dair Milli Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/411) [9/33:677]

(TRABZON): Trabzon-Çaykara ilçesi Uzungöl bucağında, açılan köy okulunun 
öğretmen ihtiyacına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı 
cevabı (7/412) [9/33:677]; [17/151:45-46]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş İlinde hangi şahısların İstiklâl Madalyası 
işlerinin tamamlandığına dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun 
yazılı cevabı (7/403) [9/33:676]; [11/52:525-526]
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İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Askeri 
Orman işletmesinin en kesif ormanlarının hangi bölgede olduğuna dair Orman 
Bakanından yazılı sorusu (7/418) [9/33:677]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt 
Ocakçıoğlu’nun, serbest çalışan doktorlarında mecburi hizmete tabi tutulmalarına 
dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı 
(7/407) [9/33:677]; [11/52:526]

(UR): Türkiye’de fabrika mamullerinin satışını ayarlayacak bir satış bürosunun 
kurulmasına dair Başbakan ve Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/426) [9/33:678]

RIZA ÇERÇEL (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili Rıza 
Çerçel’in, genel af çıkarılmasına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/445) [10/38:106]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Başbakandan-Trabzon Milletvekili 
Mehmet Arslantürk’ün, boykota katılan öğretmenler hakkında alınan cezai kararların 
durdurulmasına dair Başbakandan sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un 
yazılı cevabı (7/259) [10/38:145-152]

TALAT ORHON (İZMİR): İzmir’in Konak mevkiinde inşası devam etmekte 
olan Sosyal Sigortalar Kurumu İş Hanına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi 
Öztürk’ün yazılı cevabı (7/255) [10/38:142-143]

EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu ve ek 
Protokolün onaylanmasının ne safhada olduğuna dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyfi Öztürk’ün yazılı cevabı (7/239) [10/38:122-123]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Devlet Bakanlarından-Aydın 
Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz’ın, kamu hizmetlerinin köylere götürülmesinde 
partizanca, davranışlara yer verilip verilmediğine dair sorusu ve Devlet Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/232) [10/38:112-117]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Devlet Bakanlarından-Aydın 
Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz’ın, Kuyucak ilçesine bağlı Bucak köyündeki 
şahıs ve Hazine mallarının tespitine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı 
cevabı (7/235) [10/38:118-120]

HAYRETTİN HANAĞASI (ELAZIĞ): Elâzığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası’nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesindeki köylere tohumluk 
buğday ve hayvan yemi dağıtılması ile Keban Barajının yapımına dair sorusu ve 
Enerji ve Tabii, Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı, Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe, Ticaret Bakanı Gürhan Titrek ile Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı 
cevapları (7/251) [10/38:139-142]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel bölgesi üzüm üreticilerinin ilkel üretim 
şartlarından kurtarılmasına ve pazarlama imkânlarının sağlanmasına dair Tarım, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu (7/444) [10/38:106]
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VEFA TANIR (KONYA): kaçakçılığın önlenmesi için alınan tedbirlerin tatbikine 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu’nun yazılı cevabı 
(7/435) [10/38:105]; [12/66:114-115]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisaır Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon’un Şuhut ilçesinde belediyelere ait bir araziyi üzerine 
tapu yaptıran şahsın, tapu muamelelerinin iptaline dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/257) [10/38:144-145]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Yuyucak’a bağlı Muratdağ köyünün 
bir mahallesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı 
(7/233) [10/38:117-118]

CEVAT SAYIN (EDİRNE): İstanbul Valisinin, sağlık personelinin yapmış 
olduğu direniş karşısındaki tutum ve davranışına dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/450) [10/38:106]; [13/95:175-176]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): Belediyeler Yardım Fonundan hangi belediyelerin 
yardım gördüğüne dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/447) [10/38:106]; [13/95:171]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): Öğrenci olaylarında öldürülen gençlerin kaç 
tanesinin sağ ve kaç tanesinin sol eğilimli olduğuna dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (4/446) [10/38:106]; [13/95:170-171]

ŞEREF BAKŞIK (İZMİR): İzmir’in ödemiş ilçesine bağlı Bademli Bucağı 
Mescitli köyü muhtarının belediye başkanını dövdüğü iddiasına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/448) [10/38:106]; [13/95:173-174]

VEFA TANIR (KONYA): Güney-Doğudaki bâzı illerin zabıta kadrolarının 
yetersizliğine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı 
(7/438) [10/38:106]; [12/66:118-120]

VEFA TANIR (KONYA): İdari reformun biran evvel gerçekleştirilmesine dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/437) [10/38:106]; 
[12/66:117-118]

VEFA TANIR (KONYA): Trafik Genel Müdürlüğü kurulmasına dair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevâbı (7/440) [10/38:106]; 
[12/66:120]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Toprak kayması nedeniyle yıkılan 
Taşyayla köyünde yapılacak yeni konutlara dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/234) [10/38:118]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum’un Şıhveren köyünün sel 
felâketinden korunması için alınan tedbirlere dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sabit Osman Avcı ile İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nâkiboğlu’nun yazılı 
cevabı. (7/230) [10/38:110-111]
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REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in İstanbul-Üsküdar, gecekondu önleme bölgesi ıslah sahasına dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu’nun yazılı cevabı (7/243) 
[10/38:131-135]

SUNA TURAL (ANKARA): Üç aydan beri maaş alamadığı iddia edilen YSE İl 
Müdürlüğü personeline dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı 
cevabı (7/433) [10/38:105]; [13/93:81-82]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Kuyucak ilçesine bağlı Bucak 
köyündeki şahıs ve Hazine mallarının tespitine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami 
Ertem, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın 
yazılı cevabı (7/235) [10/38:118-120]

İHSAN KIRIMLI (AHMET İHSAN KIRIMLI) (BALIKESİR): Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı’nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alınan 
yatırımlara dair sorusu ve Köy işleri Bakam Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı. 
(7/208) [10/38:107-109]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul’un turistik 
yerlerinden Kilyos’a su ve elektrik verilmesi düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı ile Turizm ve Tanıtma, Bakanı Necmettin 
Cevheri’nin yazılı cevaptan (7/244) [10/38:135-136]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): bir şahsa ait vergi borcunun örtbas edilmek 
istendiği iddiasına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Engin’in yazılı 
cevabı (7/434) [10/38:105]; [16/19:711-714]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Bolvadin kazası hududu içindeki Eber 
gölü ihalesine dair sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/432) 
[10/38:105]; [13/93:78-81]

ADİL TURAN (UŞAK): taşra gazetelerinde yayınlanan ilânların ücretine ve bu 
gazetelere tesis ve donanımı, kredileri verilmesine dair sorusu ve Maliye’ye Bakanı 
Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/449) [10/38:106]; [13/95:174-175]

MEHMET ÇELİK (AYDIN): Aydın Milletvekili Mehmet Çelik’in, 10 Kasım 
1970 günü Aydın’da düzenlenen Atatürk’ü anma törenine dair Milli Savunma 
Bakanından yazılı sorusu (7/431) [10/38:105]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın ilinde boykota iştirak eden 
ve haklarında kanuni muamele yapılan Öğretmenlere dair sorusu ve Milli Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/250) [10/38:137-139]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli ilinde bir 
öğretmen okulunun açılmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un 
yazılı cevabı (7/246) [10/38:136-137]

EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): kültürel varlığın korunmasını temin 
için, Avrupa Sözleşmesini hazırlayacak olan Daimi Komitenin çalışmalarında 
memleketimizin tutumuna dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı 
cevabı (7/237) [10/38:121-122]
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MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, boykota katılan öğretmenler hakkında alınan cezai kararların 
durdurulmasına dair Başbakandan sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un 
yazılı cevabı (7/259) [10/38:145-152]

ADİL TURAN (UŞAK): boykot nedeniyle ceza verilen öğretmenlere dair 
Başbakandan sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/256) 
[10/38:143-144]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Kore Savaşında yara almış bir 
vatandaşa malûl aylığı bağlanmasına dair sorusu ve Milli Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/236) [10/38:120-121]

EROL YILMAZ AKÇAL (RİZE): Avrupa Konseyi istişare Meclisinin, 
ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla alınması öngörülen tedbirlere 
uygun olarak, memleketimizde ne gibi çalışmalar yapıldığına dair sorusu ve Orman 
Bakanı Hüseyin Özalp’in yazılı cevabı (7/240) [10/38:123-131]

VEFA TANIR (KONYA): bakır fiyatlarının ucuzlatılmasına dair Sanayi 
Bakanından yazılı sorusu (7/442) [10/38:106]

VEFA TANIR (KONYA): Konya ilinde 1969 ve 1970’te ne miktar pancar 
alındığına, ne kadar fire kesildiğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç’ın, 
yazılı cevabı (7/443) [10/38:106]; [13/93:84]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Kuyucak İlçesine bağlı Bucak 
köyündeki şahıs ve Hazine mallarının tespitine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami 
Ertem, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın 
yazılı cevapları (7/235) [10/38:118-120]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel bölgesi üzüm üreticilerinin ilkel üretim şartlarından 
kurtarılmasına ve pazarlama imkânının sağlanmasına dair Tarım, Gümrük ve Tekel 
ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu (7/444) [10/38:106]

VEFA TANIR (KONYA): kaçakçılığı önlemek bakımından, geçmiş yıllarda 
mayınlanmış arazilerin tarımda kullanılmasına dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami 
Ertem’in yazılı cevabı (7/439) [10/38:106]; [13/93:83-84]

VEFA TANIR (KONYA): tohumluk buğdayın adaletsiz dağıtıldığı iddiasına 
dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/441) [10/38:106]; 
[13/93:83-84]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel bölgesi üzüm üreticilerinin ilkel üretim; 
şartlarından kurtarılmasına ve pazarlama imkânlarının sağlanmasına dair Tarım, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu (7/444) [10/38:106]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul’un turistik 
yerlerinden Kilyos’a su ve elektrik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı ile Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin 
Cevheri’nin yazılı cevabı (7/244) [10/38:135-136]

VEFA TANIR (KONYA): Deniz Ticaret Filomuzun geliştirilmesine dair sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul’un yazılı cevabı (7/436) [10/38:106]; [12/66:115-117]
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SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Orman Reformu Kanununun bir an önce çıkarılmasına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/468) [10/40:195]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Altyapı 
tesislerinin yapımı için köylüden yardım almaya devam edilip edilmeyeceğine dair 
Başbakandan yazılı sorusu ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı 
(7/464) [10/40:195]; [13/102:557-558]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Çorum 
ili Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde çalışan müstahdemlerin ücretlerini alamayış 
sebebine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/469) [10/40:195]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 
10.10.1965 ile 16.12.1970 tarihine kadar yatırım yapılan illere dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/459) [10/40:195]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya İline bağlı Merzifon ve Suluova 
ilçelerinde Hükümet konağı yaptırılmasına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanından 
Turgut Gülez ile Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevapları (7/454) [10/40:194-
195]; [13/95:178-179]

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (ANKARA): Devlet Bakanlarından-Ankara 
Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu’nun, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü 
tarafından Kavaklıdere’de satınalınan arsaya dair sorusu ve Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli’nin yazılı cevabı (7/451) [10/40:194]; [11/52:532-538]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): tütün mubayaasının erken yapılmasına dair 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu’nun yazılı cevabı 
(7/452) [10/40:194]; [13/95:176-177]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya iline bağlı Taşova ilçesinde polis 
teşkilâtının kurulmasına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun 
yazılı cevabı (7/467) [10/40:195]; [13/95:186]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya iline bağlı Suluca ilçesine ait 20 köye 
içme suyu getirilmesine dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğlu 
ile Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevapları (7/453) [10/40:194]; 
[13/95:177-178]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya iline bağlı Yenice ilçesinin selden 
korunmasına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğlu’nun yazılı 
cevabı (7/461) [10/40:195]; [13/95:184-185]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya iline bağlı bâzı ilçe ve köylerin 1971 
yılında hangilerinin elektriğe kavuşturulacağına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı (7/460) [10/40:195]; [13/95:183-184]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya iline bağlı Suluca ilçesine ait 20 köye 
içmesuyu getirilmesine dair sorusu [10/40:194] ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin 
Babüroğlu ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevapları (7/453) [13/95:177-178]
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VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili Taşova ilçesine bağlı Dutluk-Devre 
yolunun yapılmasına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı 
cevabı (7/458) [10/40:195]; [13/95:182-183]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Taşova bölgesinin Yeşilırmak üzerindeki 
Durucasu köprüsünün onarılmasına dair soru ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapan’nın 
yazılı cevabı (7/455) [10/40:195]; [13/95:180]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya iline bağlı Merzifon ve Suluova 
ilçelerinde Hükümet konağı yaptırılmasına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Gülez ile Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevapları (7/454) [10/40:194-195]; 
[13/95:178-179]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili Suluca ilçesine lise açılmasına dair 
sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/465) [10/40:195]; 
[14/115:387-388]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ilinde sosyalizasyon programının 
ne zaman uygulanacağına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu 
(7/462) [10/40:195]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya İline bir doğum evinin ne zaman 
yapılacağına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol’un, 
yazılı cevabı (7/463) [10/40:195]; [10/40:195]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): pancar müstahsılına paralarının zamanında 
ödenmesine dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/457) [10/40:195] 

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya iline bağlı Göyüncek ve Taşova 
ilçelerinde Ziraat Bankası binasının yapılmasına dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/466) [10/40:195]; [13/95:185-186]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili ile Merzifon ilçesine bir otomatik 
telefon santralı yapılmasına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul’un, yazılı 
cevabı (7/456) [10/40:195]; [13/95:180-181]

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (KASTAMONU): Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydibeyoğlu’nun, Kastamonu’da yapılacak olan hastanenin 1970 yılında 
inşaatına başlanıp başlanmayacağına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün 
yazılı cevabı (7/293) [10/42:314-315]

M. NEBİL OKTAY (SİİRT): Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İşletme 
Müdürlüğüne bağlı, jeoloji ve sondaj servislerinin lağvedileceği haberinin doğru 
olup olmadığına dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman 
Avcı’nın yazılı cevabı (7/272) [10/42:292-293]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Kilis ilçesinde yapılmış bulunan kapalı spor salonuna dair sorusu 
ve Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/281) [10/92:299-300]

(RA): İstanbul ve Kocaeli’de meydana gelen olaylardan dolayı Sıkıyönetim 
Mahkemesine sevk edilenlere dair Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/268) [10/42:290-291]
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ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu’da 
mayınlanan arazilere dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/285) [10/42:304-305]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): Bir sendika başkanının 
polis tarafından, dövülme iddiasının doğru olup olmadığına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/277) [10/42:297]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon ilinin, Dinar ilçesine bağlı bir köye su deposu 
yapılmasına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlının yazılı cevabı 
(7/260) [10/42:284-285]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu’nun, 
Türkiye Köy İş Sendikası tarafından, işçilerin ücretlerinin zamanında ödenmediği 
hakkındaki bildiriye dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı 
cevabı (7/263) [10/42:286]

M. NEBİL OKTAY (SİİRT): Siirt’in su ihtiyacının karşılanması için ne gibi 
tedbirler alındığına dâir sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı 
cevabı (7/271) [10/42:291-292]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak ili hudutları içinde geçmekte olan Banaz çayı ile 
Gediz çayı üzerinde sulama tesisleri yapılmasına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı (7/275) [10/42:296-297]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, bir gazetede yayınlanan yazıya göre, tasfiye haline geçen 
yerli bankadan, Merkez Bankasınca dağıtıldığı bildirilen paradan, hangilerinin ne 
miktarda istifade ettiğine dair sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı 
(7/273) [10/42:293-296]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’ın Germencik ilçesine bir lise 
açılmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/262) 
[10/42:285-586]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, boykota katılan bir öğretmenin, müdürlük görevine atanmasının 
durdurulmasına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı 
(7/283) [10/42:303]

(TRABZON): Trabzon Çaykara ilçesinde lise öğretiminin 1970-1971 ders 
yılında başlatılıp başlatılmayacağına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz’un yazılı cevabı (7/278) [10/42:298]

ABDULLAH NACİ BUDAK (ARTVİN): Yusufeli ilçesi Morkaya köyü 
hudutları içinde kalan ormanın İşletme gücü olup olmadığına dair sorusu ve Orman 
Bakanı Hüseyin Özalp’in yazılı cevabı (7/286) [10/42:305-306]
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ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep Devlet Hastanesine montaj edilmek üzere gönderilen 
röntgen cihazının ne zaman hizmete gireceğine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı (7/279) [10/42:298-299]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Türkiye’de tarımsal araştırma yapan enstitülere dair sorusu ve Tarım 
Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/282) [10/42:300-303]

VEFA TANIR (KONYA): Zirai mahsullerin değerlendirilmesinde ve taban 
fiyatlarının tespitinde alınması lâzım gelen tedbirlere dair Başbakandan sorusu ve 
Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/265) [10/42:289-290]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Antep Fıstığının taban fiyatının tespitine dair sorusu ve Ticaret 
Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/284) [10/42:304]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Frintaş Şirketi yöneticilerinin tutum ve 
davranışlarına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/288) 
[10/42:306-308]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Kurucaşile’ye iskele ve balıkçı barınağı yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez’in yazılı cevabı 
(7/480) [10/42:326]; [13/98:363]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Devlet Bakanlarından-Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur’un, İmam-Hatip kadrolarını il ve ilçeler itibariyle dağılışında hangi 
hususun dikkate alındığına dair Devlet Bakanından yazılı sorusu (7/483) [10/44:326]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili ile bu ile bağlı bâzı ilçelerdeki 
Hükümet binalarının tamirine dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/470) 
[10/44:326]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı 
Karapınar köyü muhtarına dair sorusu ve İçleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Tarım 
Bakanı M. Orhan Dikmen’in yazılı cevapları (7/475) [10/44:326]; [13/98:361-363]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Ankara Belediyesi Başkanvekiline dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/482) [10/44:326]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): İlkokul ders kitaplarının bir komisyon tarafından 
hazırlanmasına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı 
(7/472) [10/44:326]; [17/151:47]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Köy okullarına hademe kadrosu verilmesine 
dair soru önergesi Bayındırlık Bakanı, Turgut Y. Gülez ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi 
Örel’in yazılı cevabı (7/424) [10/44:326]; [15/134:656-657]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Orta dereceli okullardaki kadro, öğretmen, ders 
araç ve gereç yetersizliğine dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in 
yazılı cevabı (7/471) [10/44:326]; [15/130:450-452]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı 
Direcik Köyü Öğretmeninin Atatürk’ü anma töreninde yapmış olduğu konuşmaya 
dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/474) [10/44:326]

İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA): Üniversitelerarası ortak ilkeler kanunu 
tasarısına dair soru Önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in, yazılı cevabı 
(7/479) [10/44:326]; [18/174:264-265]

(ULDAK): Eflani ilçesi ortaokuluna öğretmen tâyin edilmesine dair soru 
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/477) [10/44:326]; 
[17/151:47-49]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Zonguldak iline bağlı Perşembe, Eğerci ve Çakmaz ilçeleri orta 
okullarının öğretmen ve ders araçları ihtiyacına dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/481) [10/44:326]; [17/151:49]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyacını karşılayan fabrikalara dair Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(7/478) [10/44:326]

(ULDAK): Zonguldak ili Kurucaşile ilçesine doktor tâyin edilmesine dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol’un yazılı cevabı (7/476) 
[10/44:326]; [13/102:558-560]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı 
Karapınar köyü muhtarına dair Tarım ve İçişleri bakanlarından yazılı sorusu (7/475) 
[10/44:326]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Ankara Belediyesi Sular İdaresi tarafından 
ihalesi yapılan süzgeç inşaatının tamamlanmayış sebebine dair Başbakandan sorusu 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/331) [10/45:421-423]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak ili Ulus İlçesinde çıkarılmakta 
olan «Tam Bağımsız Ulus» gazetesinin Kaymakam tarafından toplattırılma sebebine 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/484) 
[10/45:349]; [13/98:363-364]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş’a bağlı Oruç Pınar köyünde 
bir ortaokul yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Milli 
Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/485) [10/45:349]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar 
Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun, kimyevi gübre fiyatlarının ucuzlatılmasına 
dair Başbakandan, sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı (7/318) 
[10/45:413-414]

MEHMET ÇELİK (AYDIN): Aydın Milletvekili Mehmet Çelik’in pamuk 
üreticilerine verilen kredilerin yükseltilmesi ve pamuk taban fiyatlarının tespitine 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/261) [10/45:398-400]
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HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Milli bankalardan, bir şahsa kredi verilip 
verilmediğine dair Başbakandan; sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı 
cevabı (7/310) [10/45:407-408]

İSMET KAPISIZ (YOZGAT): Ankara-Erzurum 2 numaralı Devlet yolunun 
Boğazlıyan-Kayseri güzergâhının ne zaman asfaltlanacağına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevapları 
(7/490) [10/46:454]; [13/106:728-729]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
hangi illerde bölge müdürlüğü kurduğuna dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı İhsan Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/487) [10/47:546]; [13/98:365-368]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş ilinde Toprak Su Bölge 
Müdürlüğünün kurulmasına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın 
yazılı cevabı (7/488) [10/47:546]; [13/98:368-372]

MEHMET ÖZDAL (MARAŞ): Orman köylüsü tarafından üretilen odunların 
satılmasına dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp’in yazılı cevabı (7/468) 
[10/47:546]; [13/98:364-365]

HÜSEYİN DOLUN (İSTANBUL): Başbakandan-İstanbul Milletvekili Hüseyin 
Dolun’un, 1969 yılında yapılan milletvekili seçimi ile 1966 ve 1968 yıllarında 
yapılan kısmi Senato seçimini kazanamayanlara dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/491) [10/48:554]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, 7 Şubat 1969 ve 1101 sayılı Kânuna ait kararnamenin yayınlanıp 
yayınlanmadığına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/489) [10/48:554]

İSMET KAPISIZ (YOZGAT): Ankara-Erzurum 2 numaralı Devlet yolunun 
Boğazlıyan-Kayseri güzergâhının ne zaman asfaltlanacağına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevapları 
(7/490) [10/48:554]; [13/106:728-729]

NECATİ ÇAKIROĞLU (TRABZON): Trabzon Milletvekili Necati 
Çakıroğlu’nun, Sanayi Bakanlığına bağlı MKE tarafından pil ve akü fabrikaları 
kurulacağı haberine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç’ın yazılı cevabı 
(7/492) [10/48:554]; [13/98:372-373]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın, 6224 sayılı Kanuna dayanılarak kurulan bâzı inşaat şirketlerinin 
Türkiye ve getirdikleri yabancı sermaye miktarına dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Hasan Dinçer’in yazılı cevabı (7/380) [11/49:162-164]

ADİL YAŞA (MEHMET ADİL YAŞA) (SİİRT): Başbakandan-Siirt Milletvekili 
Âdil Yaşa’nın, 1970-1971 yıllarında Siirt’e bir sınai tesisi kurulup kurulmayacağına 
dair Başbakandan sorusu ve Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç’ın yazılı cevabı (7/292) 
[11/49:133-134]
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HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Devlet Bakanlarından-Erzincan 
Milletvekili Hasan Çetinkaya’nın, 6224 sayılı Kanuna dayanarak kurulan bâzı inşaat 
şirketlerinin Türkiye’de getirdikleri yabancı sermaye miktarına dair Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Dinçer’in yazılı cevabı (7/380) [11/49:162-164]

KAZIM ÖZEKE (İSTANBUL): İstanbul Milletvekilli Kâzım Özeke’nin, Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler federasyonunun yapmış olduğu boykotun İktisadi ve mali 
yönden Meydana getirdiği zarara dair Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/378) [11/49:160]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Yurt dışında tahsile giderilen bir Türk 
talebesinin vatandaşlıktan çıkarılması sebebine dair Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/337) [11/49:134-136]

İSMET KAPISIZ (YOZGAT): Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız’ın; Terakki 
Kolektif Şirketinin, 1969 1970 yıllarında hangi kamu kuruluşlarına kereste sattığına 
dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp, İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
ve Sanayi Bakanı Selâhattin Kılıç’ın yazılı cevapları (7/339) [11/49:136-137]

(DİYARBAKIR): Diyarbakır İli Numune Hastanesinde tedavi görmekte olan 
hastalardan, kolera hastalığı görülüp görülmediğine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan’ın yazılı cevabı (7/363) [11/49:155-157]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Kilis’te bir Bölge Ziraat Okulu açılmasına dair Başbakandan sorusu 
ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı çevabı (7/366) [11/49:157-158]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYON): Afyon Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu’nun, Ankara ile İzmir arasındaki hava seferlerinin Afyon’a 
uğratılmaması sebebine dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı 
cevabı (7/347) [11/49:142-143]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars iline bağlı Digor ilçesi köylerinin içme suyuna 
kavuşturulmasına ve yollarının yapımına dair sorusu ve Köyişleri Bakanı Cevdet 
Aykan’ın yazılı cevabı (7/494) [14/115:388-389] [11/51:364]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars iline bağlı Digor ilçesi köylerine okul 
yaptırılmasına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı 
(7/495) [11/51:364]; [15/134:657-659]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): kamu hizmeti görmekte 
olan mahalle muhtarlarına verilen telefonların ücretlerinde % 52 oranında tenzilat 
yapılmasına, dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Halûk Arık’ın yazılı cevabı (7/496) 
[11/51:364]; [13/98:374-375]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): yıllık telefon ücretlerinin 
toptan tahsiline dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Halûk Arık’ın yazılı cevabı 
(7/497) [11/51:364]; [15/130:453-454]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 1971 
yılında Amasya iline yapılacak yatırımlara dair Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Hasan Dinçer’in yazılı cevabı (7/417) [11/52:527-531]
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VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Devlet Bakanlarından-Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur’un, 1971 yılında Amasya iline yapılacak yatırımlara dair Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Dinçer’in yazılı cevabı (7/417) [11/52:527-531]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): şoförlere verilen kredi fonundan 
şimdiye kadar, kaç, kişinin istifade ettiğine dair Başbakandan sorusu ve Ticaret 
Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/394) [11/52:520-521]

HASAN DOĞER (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Hasan Doğer’in, 
Diyarbakır’a yapılması düşünülen yatırımların ne zaman gerçekleştirileceğine 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/500) [11/54:815]; 
[18/174:265:266]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, 
Türkiye’de, düşünce inanç ve yayın kesiminde, yanlış ve çağ dışı değerlendirmenin 
yapıldığı iddiasına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/498) [11/54:815]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Başbakandan-Tekirdağ Milletvekili Orhan 
Öztrak’ın, Keşan ilçesinde Kadıköy barajının yapılması nedeniyle istimlâk edilen 
arazilere dair Başbakan, Bayındırlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarından 
yazılı sorusu (7/499) [11/54:815]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak’ın; 
Keşan ilçesinde Kadıköy Barajının yapılması nedeniyle istimlâk edilen arazilere 
dair Başbakan, Bayındırlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından yazılı sorusu 
(7/499) [11/54:815]

HASAN DEĞER (DİYARBAKIR): Devlet Bakanlarından-Diyarbakır 
Milletvekili Hasan Değer’in, köy imam kadrolarının tahsis şekline dair Devlet 
Bakanından yazılı sorusu (7/501) [11/54:815]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ilinin Emirdağ ilçesine bağlı köylerin selden 
korunması için hazırlanan projeye dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
İnsan, Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/502) [11/54:815]; [13/98:375]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): bir senatörü Formoza’yı 
ziyaret sırasında vermiş olduğu beyanata dair Dışişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/505) [12/65:46]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş’ın gazetelerde neşredilen «Kıbrıs’ta Türklerin evvelce terk ettikleri köylerine 
dönmek üzere oldukları ve bu hususun iki cemaat tarafından kabul edildiği» haberine 
dair Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarından yazılı sorusu (7/504) [12/65:46]

HASAN DEĞER (DİYARBAKIR): 28 Mart 1970 tarihinde Kütahya iline bağlı 
bâzı ilçe ve köylerde depremden zarar gören vatandaşların durumlarına ve yaptırılan 
konutlara dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğlu’nun yazılı 
cevabı (7/506) [12/65:46]; [13/106:729-733]
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KEMAL BAĞCIOĞLU (AHMET KEMAL BAĞCIOĞLU) (ÇANAKKALE): 
Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu’nun, Çanakkale Merkez Halleli Grubu 
içme suyu işinin ihalesine ve ihaleyi alan müteahhitlere dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Turhan Kapanlı’nın yazılı cevabı (7/508) [12/65:46]; [13/98:377-378]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): gazetelerde neşredilen 
«Kıbrıs’ta Türklerin evvelce terk ettikleri köylerine dönmek üzere oldukları ve 
bu hususun İki cemaat tarafından kabul edildiği» haberine dair Dışişleri ve Milli 
Savunma Bakanından yazılı sorusu (7/504) [12/65:46]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, TC Ziraat Bankası İstanbul Beyoğlu Şubesinin bir şahsa yapmış. 
olduğu kredi tahsisine dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı 
(7/507) [12/65:46]; [13/98:376-377]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Doğu ve Güney-Doğu bölgelerinin kalkınması için 
alınan tedbirlere dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Dinçer’in yazılı 
cevabı (7/323) [12/66:91-94]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya ili Akyazı ilçesine bağlı Akbalık 
köyünün su taşkınlarından korunmasına dair yazılı sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı 
cevapları (7/429) [12/66:113-114]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
gençlik sorunlarının halledilmesine dair Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/396) [12/66:101-103]

İHSAN ATAÖV (AMASYA): Amasya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Askeri 
Orman İşletmesinin en keşif ormanlarının hangi bölgede olduğuna dair sorusu ve 
Orman Bakanı Hüseyin Özalp’in yazılı cevabı (7/418) [12/6:112-113]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Başbakandan-Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner’in, orman muhafaza memurlarının fazla çalışma ücreti ve iş riski zammından 
faydalandırılmalarına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/510) [12/68:180]

ADİL TURAN (UŞAK): ağırlık kontrolünün uygulanmasıyla meydana gelen, 
taşıma fiyatlarındaki artışın önlenmesine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaş’ın yazılı cevabı (7/509) [12/68:180]: [13/106:733-734]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, köy yollarının yapımı ve onarımı için halktan toplanan 
paralara dair soru Önergesi ve Köy işleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı 
(7/511) [12/70:234]: [15/130:454-455]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Türkiye’de kaç tane orta dereceli ve 
yüksek özel okul bulunduğuna dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/512) 
[12/70:234]
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NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan’ın, İstanbul’un 
içme, kullanma ve endüstri suyunun temini için DSİ’ye açılan kredinin Ödenip 
Ödenmediğine dair sorusu ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun, 
yazılı cevabı (7/513) [12/72:271]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın ilinin Umurlu bucağına bağlı 
Musluca köyünde vuku bulan toprak kaymasına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Salahaddin Babüroğlu’nun yazılı cevabı (7/514) [12/72:271]; [13/98:380-381]

ÖMER BUYRUKÇU (ANTALYA): Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu’nun, 
Yuva projesi adı altında Elmalı kazası Yuva köyünde inşa edilmiş bulunan sulama 
tesisine dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykanı’n, yazılı cevabı (7/517) 
[12/72:271]; [13/106:734-737]

(ULDAK): Orman köylüsüne yapılan yiyecek yardımlarına dair sorusu ve 
Orman Bakanı Selâhattin İnal’ın yazılı cevabı (7/515) [12/72:271]

(ULDAK): Çatalağzı Elektrik Santralinde kullanılan yakıta ve Hisarönü Ateş 
Tuğla Fabrikası mensupları tarafından kurulan Ekonomanın yaptığı satışlara dair 
Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/517) [12/72:271]

ORHAN VURAL (ORDU): Mülki idare âmirlerinin yan ödemelerden 
faydalandırılmalarına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı 
cevabı (7/518) [12/76:371]; [14/115:389-390]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak ili Safranbolu ilçesi Aşağıdana 
ve Yukarıdana köylerinin elektrik ve su ihtiyaçları ile Çerşen köyünü ana şoseye 
bağlayan, Araç çayı üzerinde yapılmâkta olan köprüye dair soru önergesi ve Köy 
İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/520) [12/76:371]; [16/139:218-219]

ORHAN VURAL (ORDU): çarşı ve mahalle bekçilerinin kadrolarının almış 
şekli ile maaşlarının ödenmesine ve sosyal haklarına dair Milli Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/519) [12/76:371]

(TRABZON): Çaykara Uzungöl dereboyu yolu güzergâhının yapımına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevabı (7/521) [12/83:470]; 
[15/130:457]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ilinin Hınıs ilçesine bağlı 
Karaçoban Belediyesine, maaşlı bekçi kadrosu verilmeyiş sebebine dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/522) [12/83:470]; [13/102:560]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) 
(ERZURUM): Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ilinin Hınıs 
ilçesine bağlı Kongur köyüne ilkokul yapılmasına dair yazılı soru önergesi Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/523) [12/83:470]; [14/115:390-391]

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Oltu ilçesi örük 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yapmış olduğu müracaata dair 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ferit Melen’in yazılı cevabı. (7/524) [12/83:470]; 
[13/102:560-561]
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Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Şenkaya ilçesi Yeşilkaya 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yapmış olduğu müracaata dair Millî 
Savunma Bakanı Ferit Melen’in yazılı cevabı. (7/525) [12/83:470]; [13/102:561]

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nm, Ordu ili Mesudiye ilçesi Yeşilce 
(Yavadı) bucağından bir şahsın İstiklâl Madalyası verilmesi için yapmış olduğu 
müracaata dair sorusu ve Milliî Savunma Bakanı Ferid Melen’in yazılı cevabı

(7/527) [12/83:470]; [13/102:562]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, bir şahsın Suriye’den bir servet transferi yapılıp yapmadığına dair 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Engin’in yazılı cevabı (7/503) [12/84:481]; 
[18/174:266-271]

CELAL KARGILI (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 
yükselen hayat pahalılığı karşısında üniversite ve yüksek okul öğrencilerine verilen 
bursun artırılmasına dair Başbakandan sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel’in 
yazılı cevabı (7/532) [12/89:614]; [13/102:562-563]

TALAT ORHON (İZMİR): Başbakandan-İzmir Milletvekili Talât Orhon’un, 
ihrac edilen tarım ürünlerinin satışında doların, 15 TL sından işlem görmesine dâir 
Başbakandan yazılı sorusu (7/630) [12/89:614]

YAVUZ ACAR (AMASYA): 1971 yılında dış memleketlere gönderilecek işçi 
miktarı ve gönderilme usullerine dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav’ın 
yazılı cevabı (7/531) [12/89:614]; [15/134:649-660]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul İl Özel İdare 
Müdürlüğü Mahalli İdare Kontrol Kurulu Başkanlığına getirilen şahsa dair soru 
önergesi İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/528) [12/89:614]; 
[15/130:457-458]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türk 
Ansiklopedisinin ve diğer eserlerin hazırlanış ve satış işlemlerine dair soru önergesi ve 
Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/529) [12/89:614]; [15/130:458-459]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): harb sanayii konusunda 
Milli Savunma Bakanından yazılı, sorusu (7/478) [12/90:668]

İstanbul ili Şile ilçesi Çengilli köyünden bir şahsın kaçırılma olayına dair sorusu 
ve Adalet Bakanı İsmail Ârar’ın yazılı cevabı (7/537) [13/91:3]; [13/102:563-564]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul ili Silivri ilçesi 
Akören köyü Muhtarının Kaymakamlıkça işten el çektirme sebebine dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/536) [13/91:3]; [14/115:392-393]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak İlinin Köy-Bazaryeri-Bucak ve 
ilçelerinden geçen yolların asfaltlanmasına dair soru önergesi [13/91:3] ve Köy İşleri 
Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/534) [16/142:461-462]
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AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak ili Ereğli-Alaplı bucağı Orman Bölge Şefinin başka yere nakli ile 
Aptipaşa’ya bir Bölge Şefliği kadrosunun verilme isteğine dair yazılı soru önergesi 
Orman Bakanlığına gönderilmiştir. (7/535) [13/91:3]; [13/106:737-738]

(ULDAK): Zonguldak ili Devlet Hastanesi Çocuk Servisinin yetersiz çalışması 
ile bu servise tâyin edilen şahsa dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Türkân Akyol’un yazılı cevabı (7/533) [13/91:3]; [14/115:391-392]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon ilinin Bolvadin ilçesine bağlı bir köyün başka yere 
nakline dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selahaddin Balbüroğlunun yazılı cevabı 
(7/258) [13/93:62]

MEHMET NEBİL OKTAY (SİİRT): 1969 yılında Siirt’e bağlı köylerde meydana 
gelen depremde, zarar görenlere yapılan yardımlara ve alınan tedbirlere dair sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğlu’nun yazılı cevabı (7/143) [13/93:61-62]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep ilinde bir üniversite açılıp açılmayacağına dair 
Başbakandan sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevabı (7/365) 
[13/93:73-74]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Ankara’da, semtler arasında çalışan dolmuş arabalarının 
normal taşıma gücünden fazla yolcu aldıklarına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/545) [13/95:121]; [14/115:395-396]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): Yeşilköy Çınar Oteli ilâve inşaatının 
kanunsuzluluğu yolunda yapılan şikâyetlerin incelenmesinin ne safhada olduğuna 
dair Başbakandan sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğlu’nun yazılı 
cevabı (7/225) [13/95:166-167]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Merkez ilçesi Saz köyünün içme suyu 
ihtiyacının ne zaman giderileceğine dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet 
Aykan’ın yazılı cevabı (7/567) [13/95:182-183]; [14/113:292]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş’ta inşa edilen Orman 
Muhafaza Okulunun ne zaman faaliyete geçeceğine dair sorusu ve Orman Bakanı 
Selâhattin İnal’ın yazılı cevabı (7/544) [13/95:121]; [13/106:739-740]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): pancar müstahsılına paralarının zamanında 
ödenmesine dair sorusu Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı 
cevabı (7/457) [13/95:181-182]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Başbakandan-Malatya Milletvekili 
Mustafa Kaftan’ın, Türkiye’de yeni bir varlık vergisi tatbikatına gidileceği şeklinde, 
basında yer alan haberlere dair Başbakan ve Maliye bakanlarından yazılı sorusu 
(7/548) [13/97:241]
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KAZIM ULUSOY (AMASYA): askerlik görevini ifa ederken yaptığı trafik 
kazası sonucunda tazminat ödemeye mahkûm olan bir şahsın yurt dışına işçi olarak 
gitmesinin mümkün olup olmadığına dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Atilâ 
Sav’ın yazılı cevabı (7/546) [13/97:241]; [15/130:459-461]

MUSTAFA OK (MANİSA): yaprak tütünün Türkiye ve Ege bölgesi rekoltesi 
ile ekim alanı, tütün ekimiyle iştigal eden aileler ve tütün fiyatlarına dair sorusu ve 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil ile Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp’in yazılı cevapları (7/547) [13/97:241]; [14/115:396-402]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Türkiye’de yeni bir varlık vergisi tatbikatına 
gidileceği şeklinde, basında yer alan haberlere dair Başbakan ve Maliye Bakanından 
yazılı sorusu (7/548) [13/97:241]

MUSTAFA OK (MANİSA): yaprak tütününün Türkiye ve Ege bölgesi rekoltesi 
ile ekim alanı, tütün fiyatlarına dair Gümrük ve Tekel, Sanayi ve Ticaret bakanlarından 
yazılı sorusu (7/547) [13/97:241]

MUSTAFA OK (MANİSA): yaprak tütünün Türkiye ve Ege bölgesi rekoltesi ile 
ekim alanı, tütün ekimiyle iştigal eden aileler ve tütün fiyatlarına dair Gümrük ve 
Tekel, Sanayi ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu (7/547) [13/97:241]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu’nun, 
büyük kredi işlemlerinin bir müddet, için durdurulup durdurulmadığı ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle bankaların göz altına alınıp alınmadığına dair Ticaret 
Bakanından yazılı sorusu (7/550) [13/97:241]

BAHİR ERSOY (İSTANBUL): Türk Hava Yollarının uçak adedi ile kiralanan 
uçaklar için ödenen aralara dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Haluk Arık’ın yazılı 
cevabı (7/549) [13/97:241]; [14/115:403-406]

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş’ın, Burdur İli ve dolaylarında 
vuku bulan deprem felaketi hakkında gündem dışı demeci [13/98:326-328]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan’ın, İstanbul’un 
içme, kullanma ve endüstri suyunun temini için DSİ’ne açılan kredinin Ödenip 
Ödenmediğine dair sorusu ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun, 
yazılı cevabı (7/513) [13/98:378-380]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): Bir senatörün Formoza’yı 
ziyareti sırasında vermiş olduğu beyanata dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil’in yazılı cevabı (7/505) [13/98:375-376]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): 7/504 esas sayılı, 
gazetelerde neşredilen «Kıbrıs’ta Türklerin evvelce terk ettikleri köylerine dönmek 
üzere oldukları ve bu hususun iki cemaat tarafından kabul edildiği» haberine dair 
Dışişleri Bakanından yazılı sorusu (7/504) [13/98:335]

SADİ KOÇAŞ (MEHMET SADİ KOÇAŞ) (KONYA): gazetelerde neşredilen 
«Kıbrıs’ta Türklerin evvelce terk ettikleri köylerine dönmek üzere oldukları ve 
bu hususun İki cemaat tarafından kabul edildiği» haberine dair Dışişleri ve Milli 
Savunma Bakanından yazılı sorusu (7/504) [13/98:355]
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SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Orman Reformu Kanununun biran önce çıkarılmasına dair 
Başbakandan. sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp’in yazılı cevabı (7/468) 
[13/98:360-361]

(ULDAK): Orman köylüsüne yapılan yiyecek yardımlarına dair sorusu ve 
Orman Bakanı Selâhattin İnal’ın yazılı cevabı (7/515) [13/98:381-382]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYON): Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, 
Afyon’a bağlı Bolvadin İlçesi halkının işsizlikten kurtarılmasına dair sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı (7/371) [13/98:359-360]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı 
Karapınar köyü muhtarına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile 
Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen’in yazılı cevapları (7/475) [13/98:361-363]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars ili merkezinde ikinci PTT şubesinin ne zaman 
açılacağına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul’un yazılı cevabı (7/493) 
[13/98:373-374]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, her sene yurt dışına, öğrenim yapmak için gönderilen lise mezunu 
gençlerin bu sene gönderilmeme sebebi ve bu kararın değişip değişmeyeceğine dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/552) [13/99:385]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Söke ilçesi Sofular köyünün içinde 
bulunduğu geçim sıkıntısına ne gibi çareler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/551) [13/99:385]; [15/134:662]

REFET SEZGİN (ÇANAKKALE): 1970 ve daha önceki yıllarda, Çanakkale ili 
yol, içme suyu ve köprü hizmetlerinde yolsuzluk ve kanuna aykırı işlem yapıldığı 
iddialarına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/554) 
[13/99:385]; [14/115:407-408]; [16/149:717-720]

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (UŞAK): Uşak Milletvekili M. Fahri 
Uğrasızoğlu’nun, 657 sayılı Devlet Personel Kanununun 87. maddesinin, bâzı 
bakanlık ve genel müdürlüklerce ihlâl edildiği iddiasına dair Maliye Bakanından 
yazılı sorusu (7/556) [13/99:385]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, 1970-1971 öğretim yılı içinde orta dereceli okullarda yapılan 
tâyinlere dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı 
(7/553) [13/99:385]

ADİL TURAN (UŞAK): lise ve dengi okul mezunu gençlerin; fark sınavı vererek 
ilkokul öğretmeni olma hakkında tekrar verilip verilmeyeceğine dair önergesi ve Milli 
Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/555) [13/99:385]; [15/134:667-668]

ADİL TURAN (UŞAK): öğretmen boykotuna katılan öğretmenlerin mağdur 
durumlara düşürüldüğü ve yöneticilik görevi verilmediği iddiasına dair soru önergesi 
ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/557) [13/99:385]; [17/151:54-58]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Söke ilçesi Sofular köyünün içinde 
bulunduğu geçim sıkıntısına ne gibi çareler düşünüldüğüne dair Köy İşleri, Tarım ve 
Orman bakanlarından yazılı sorusu (7/551) [13/99:385]

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş’ın, Burdur İli ve dolaylarında 
vuku bulan deprem felâketi hakkında ilk konuşmasını tamamlayıcı demeci 
[13/100:428-430]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Eflani ilçesinde inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Selâhaddin Babüroğlu’nun, yazılı cevabı (7/538) [13/102:564-566]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Altyapı tesislerinin yapımı için köylüden 
yardım almaya devam edilip edilmiyeceğine dair Başbakandan ve Köy İşleri Bakanı 
Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/464) [13/102:557-558]

İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yükselen hayat pahalılığı karşısında üniversite 
ve yüksek okul öğrencilerine verilen bursun artırılmasına dair Başbakandan sorusu 
ve Milliî Eğitim Bakanı Şinasi Oral’m yazılı cevabı (7/532): [13/102:562-563]

(ULDAK): Karabük’ün ulaşım ve haberleşme ihtiyacına dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Halûk Arık’ın yazılı cevabı (7/541) [13/102:566-567]

MEVLÜT YILMAZ (BALIKESİR): Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz’ın, 
Gomel-Zigna Şirketi sanıkları hakkındaki mahkeme kararları ve bu münasebetle ne 
gibi bir İdari işem yapıldığına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar’ın 
yazılı cevabı (7/559) [13/103:572]; [18/174:273-274]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, hiç bir spor faaliyeti bulunmadığı halde, İstanbul Spor Yazarları 
Derneğinin Spor Kulübüne para yardımı yapıldığı iddiasına dair Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı sorusu (7/560) [13/103:572]

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol’un, Bingöl ve çevresinde 
vuku bulan deprem felâketi ve yapılan yardımlar hakkında gündem dışı demeci 
[13/104:581-583]

CENGİZ EKİNCİ (ORDU): Başbakandan-Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci’nin, 
İsrail Başkonsolosu Efrani Eldrom’un öldürülmesi karşısında Hükümetin bâzı 
diplomatik faaliyetlerine devam edip etmeyeceğine dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim’in yazılı cevâbı (7/561) [13/106:687]

(ULDAK): Zonguldak’a bağlı Kurucaşile ve Tekkeönü ilçelerinde mendirek ve 
balıkçı barınağı yapılmasına dair Başbakandan Borusu ve Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaş’ın yazılı cevabı (6/73) (7/543) [13/106:738-739]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Elbistan-Nurhak dağında aranan (Gerilla kampı) 
hakkındaki yazılı sorusu [13/106:689]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): 7 Şubat 1969 ve 1101 
sayılı Kanuna ait kararnamenin yayımlanıp yayımlanmadığına dair Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in yazılı cevabı (7/489) [13/106:727-728]
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VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Devlet 
dairelerindeki motorlu vasıtaların miktarına ve kullanılış şekline dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/570) [14/107:29]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ ın, Eski 
Cumhurbaşkanı merhum Orgeneral Cemal Gürsel’in, mezarının yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı 
cevabı (7/562) [14/107:4]; [16/149:720]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Başbakandan-Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, 
Milli İstihbarat Teşkilâtının Genelkurmay Başkanlığına bağlanmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/563) 
[14/107:4]; [16/139:219-221]

ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): Bâzı şirketler tarafından imal edilen Alkid 
reçinelerinin Gider Vergisine tabi olması tespit edilmiş bulunduğu halde, bu verginin 
adı geçen madde üzerinden kaldırılma nedenine dair soru Önergesi ve Maliye Bakanı 
Sait Naci Engin’in yazılı cevabı (7/564) [14/107:4]; [16/149:720-723]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili dahilindeki madenlere dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun yazılı cevabı 
(7/574) [14/112:203]; [16/149:724-728]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya çimento ve keten, kendir sanayinin 
ne zaman kurulacağına dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan 
Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı (7/588) [14/112:283]; [16/149:729-730]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Taşova-
Destek bucağı Tarım Kredi Kooperatifimde yolsuzluk yapıldığı iddiasına dair Sanayi 
ve Ticaret ve Adalet bakanlarından yazılı sorusu  (7/566) [14/113:292]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 25-
26.3.1971 tarihinde Suluova ilçesinde işlenen cinayete dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/587) [14/113:293]; [15/134:678-679]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın, resmi binaların yapımında yolsuzluğu önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına dair İmar ve İskan, Bayındırlık ve Adalet bakanlarından yazılı sorusu 
(7/577) [14/113:293]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
iline, 1971 yılında yapılacak yatırımlara dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim’in yazılı cevabı (7/584) [14/113:293];  [18/174:274-275]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, orman 
içi köy halkının mağduriyetinin önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/590) [14/113:291-
293]; [18/174:275-276]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili Taşova içesine bağlı bazı köylerin 
yollarının ne zaman yapılacağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaş’ın yazılı cevabı (7/593) [14/113:294]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): resmi binaların yapımında yolsuzluğu 
önlemek için ne gibi tedbirler almadığına dair İmar ve İskân, Bayındırlık ve Adalet 
bakanlarından yazılı sorusu (7/577) [14/113:293]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un 
Almanya’da turist işçi olarak bulunan vatandaşlarımıza dair soru önergesi ve Çalışma 
Bakanı Atilâ Sav’ın yazılı cevabı (7/571) [14/113:293]; [15/134:670-672]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Alsancak ile Kaleboğazı barajları çalışmalarının 
ne durumda olduğuna dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan 
Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/592) [14/113:294]; [16/139:222-224]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova 
ve Göynücek ovalarında sulu ziraat için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlunun yazılı cevabı 
(7/569) [14/113:292-294]; [16/149:723-724]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili merkez ilçeye bağlı bâzı köylerde 
yapılan sulama nedeniyle köylülerin borçlarına dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/581) [14/113:293]; 
[15/134:672-674]

MEHMET ATAGÜN (KIRKLARELİ): Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün’ün, Ergene Ovasının su taşkınlarından korunmasına dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/599) 
[14/113:294]; [16/149:731]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Gümüşhacıköy’deki, tütün mahsulüne dair 
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp’in yazılı cevabı (7/589) 
[14/113:293]; [16/139:221]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Taşova ilçesi Tatlıpınar ve Dereköy’de inşa 
edilen meskenlere dair İmar ve İskân Bakanından yazılı sorusu (7/575) [14/113:293]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Resmi binaların yapımında yolsuzluğa 
önlemek için ne gibi tedbirler alınacağına dair İmar ve İskan, Bayındırlık ve Adalet 
bakanlarından yazılı sorusu (7/577) [14/113:293]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Yurdumuzdaki köylerin yol, su elektrik 
durumlarına dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı 
(7/595) [14/113:294]; [16/139:225-226]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Devlete ait lojmanlara dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Sait Naci Engin’in yazılı cevabı (7/586) [14/113:293]; [15/134:676-677]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Emekli Sandığı personel kadrosunun 
genişletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin’in yazılı cevabı (7/591) [14/113:294]; [16/139:221-222]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Milli Eğitim mensuplarının, Personel 
Kanunu uygulanmasından uğradıkları adaletsizliğin ne zaman giderileceğine dair 
Maliye ve Milli Eğitim bakanlarından yazılı sorusu (7/578) [14/113:293]
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VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Halk Eğitimi Merkez binasına dair soru 
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/573) [14/113:293]; 
[17/151:58-59]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Öğretmen boykotu nedeniyle, Amasya-Tokat il 
ve İlçelerinde, haklarında takibat yapılan öğretmenlere dair soru önergesi ve Milli 
Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/596) [14/113:294]; [17/151:61-62]

KEMAL OKYAY (KARS): Kars ili Ardahan ilçesinde bulunan bölge okulunda 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in 
yazılı cevabı (7/576) [14/113:293]; [17/151:59-61]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Milli Eğitim mensuplarının, Personel 
Kanununun uygulanmasından uğradıkları adaletsizliğin ne zaman giderileceğine 
dair Maliye ve Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/578) [14/113:293]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un Amasya 
İline bir doğum evinin ne zaman yapılacağına dair soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Türkan Akyol’un, yazılı cevabı (7/568) [14/113:292-294]; 
[15/134:669-670]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Devlet hastanelerinde görevli personelin 
görevlerini kötüye kullandıkları İddiasına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Türkân Akyol’un, yazılı cevabı (7/585) [14/113:293]; [15/134:675-676]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya’nın Göynücek ve Taşova ilçelerindeki 
esnafın kredi imkânına dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan 
Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı (7/572) [14/113:293]; [15/134:672]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): 1946 ve 1956 yılları arasında tütün 
müstahsılından bir harika, veya kooperatif kurulması nedeniyle kesilen % 15 dair 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/583) [14/113:293]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Pancar üreticilerinin mağduriyetinin 
önlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ayhan Çilingiroğlunun yazılı cevabı (7/579) [14/113:293]; [16/149:729]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): piyasada sıkıntısı çekilen nebati yağlara dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı 
(7/594) [14/113:294]; [16/139:224-225]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Taşova-Destek bucağı Tarım Kredi 
Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına dair Sanayi ve Ticaret ve Adalet 
Bakanlarından yazılı sorusu (7/566) [14/113:292]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): yurdumuzdaki et tüketimi ile Et ve Balık 
Kurumuna, dair soru önergesi ve Sanâyi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun 
yazılı cevabı (7/597) [14/113:294]; [18/174:276-279]

HİLMİ OKÇU (MANİSA): Manisa Milletvekili Hilmi Okçu’nun Salihli Valeks 
Fabrikasının mevcut durumuna dair Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/598) [14/113:294]
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VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Ziraat odalarının ıslahına dair soru Önergesi ve 
Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen’in yazılı cevabı (7/582) [14/113:293]; [15/134:674-675]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): tarım ve kredi tarım satış 
kooperatiflerine dair Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/600) [14/113:294]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili Merzifon ilçesine bağlı Bulak ve 
Çatalkaya köylerinde bulunan tarihi hamamın tamirine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından yazılı sorusu (7/580) [14/113:293]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Cumhuriyet 
Savcılarının tâyin ve nakillerine dair sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Apar’ın yazılı 
cevabı (7/565) [14/115:408-410]

MUSTAFA OK (MANİSA): yaprak tütünün Türkiye ve Ege bölgesi dekoltesi 
ile ekim alanı, tütün ekimiyle iştigal eden aileler ve tütün fiyatlarına dair sorusu ve 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil ile Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp’in yazılı cevapları (7/547) [14/115:396-402]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): 6245 sayılı Kanunun 49. maddesine 
göre verilen görev tazminatının tatbikatına dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı İhsan Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/75) [14/115:376-381]

SUNA TURAL (ANKARA): Etibank’ın, Bandırmada kurduğu Boraks tasfiye 
tesislerine dair Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan 
Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/419) [14/115:386-387]

(ULDAK): ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Okuluna ve diğer okulların 
ihtiyaçlarına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/540) 
[14/115:393-395]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlût 
Ocakçıoğlu’nun, büyük kredi işlemlerinin bir Millet için durdurulup durdurulmadığı 
ve iktisadi Devlet Teşekkülleriyle bankaların göz altına alınıp alınmadığına dair 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı (7/550) 
[14/115:406-407]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, zirai ve veteriner ilâçlarına gümrük muafiyeti tanınmasına 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/611) [14/116:439]; 
[16/149:732-734]

ORHAN BİRGİT (ANKARA): Ankara Milletvekili Orhan Birgit’in, Türk-İş 
Genel Sekreterinin Anayasa ile ilgili demecinin TRT bültenlerinde yayımlanmayış 
sebebine dair soru önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Doğan Kitaplı’nın 
yazılı cevabı (7/610) [14/116:439]; [16/139:229-230]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Başbakandan-Kocaeli 
Milletvekili Vehbi Engiz’in, İzmit’in Hükümet binası ile ulaşım ihtiyacını giderecek 
yolların yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/606) [14/116:438]; [17/151:62-63]
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ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): Başbakandan-Konya Milletvekili Özer Ölçmen’in, 
Türkiye’de afyon ekiminin bâzı illerde tahdid edilmesine dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/612) [14/116:439]; [16/139:236-237]

SELAHATTİN ORAN (SİİRT): Başbakandan-Siirt Milletvekili Selâhattin 
Oran’ın, Siirt’te bir Milletvekili evinin izinsiz arandığına dair, soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/607) [14/116:438];  [16/149:731-732]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’n, Amasya 
ili Merkez, Göynücek ve Merzifon ilçelerine bağlı köy yollarının yapılmayış 
sebebine dair soru önergesi ve Köy işleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı 
(7/608) [14/116:438]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Merzifon’a bağlı Alıcık bucağına ortaokul 
yapılıp yapılmayacağına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in 
yazılı cevabı (7/609) [14/116:439]; [17/151:63-64]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Etibank Genel Müdürlüğünce veya bağlı kuruluşlarınca verilen 
reklâmlara ve alınan personele dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
sorusu (7/617) [114/118:535]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Nazilli’ye bağlı Bakirler köyü 
yolunun ne zaman yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/616) 
[14/118:535]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’ın, Çine ilçesine bağlı 
Akçaova’da kurulan Esnaf Kefalet Kooperatifine yollanan plasmana dar soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı (7/615) [14/118:535]; 
[18/174:283]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın’a bağlı Çine ilçesi hakkının 
kredi durumuna dair soru Önergesi ve Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen’in yazılı 
cevabı (7/614) [14/118:535]; [16/139:232-233]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak iline bağlı ilçe ve köylerde afyon ekimi yasağının 
kalkındırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı 
M. Orhan Dikmen’in yazılı cevabı (7/618) [14/118:535]; [16/139:233-234]

CELAL KARGILI (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 
özel hastanelerin devletleştirilmesine dair Başbakan ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlarından yazılı sorusu (7/628) [15/122:64]

HÜSNÜ ÖZKAN (HATAY): Devlet Bakanlarından-Hatay Milletvekili Hüsnü 
Özkan’ın Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünce bir şahsa açılan krediye ve 
satınalınan arsaya dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş’in yazılı 
cevabı (7/624) [15/122:64]; [16/139:235-236]

(ULDAK): Zonguldak ilinde kurulan hastane ve 23 Temmuz 1623te 2608 sayılı 
Kararname ile hizmete başlayan Amele Birliğinin çalışmalarına dair soru önergesi ve 
Çalışma Bakanı Atilâ Sav’ın yazılı cevabı (7/625) [15/123:113]; [18/174:283-285]
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HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Başbakandan-Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, 
Saraçoğlu mahallesindeki Devlete ait konutların kullanış şekline dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/628) [15/126:240]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Devlet Bakanlarından-Sinop Milletvekili Hilmi 
İşgüzar’ın, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünce alınan mefruşat ve 
merkez şubesince bir şahsa açılan krediye dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Mehmet Özgüneş’in yazılı cevabı (7/627) [15/126:239]; [16/139:236-237]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli’nde açılması 
tasarlanan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/630) [15/126:240]; [17/151:65]

(TRABZON): Trabzon bölgesinde bir orman sanayinin kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi Orman Bakanı Salâhattin İnal’ın yazılı çorabı 
(7/631) [15/126:240]; [16/139:238-239]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (RYA): rya Milletvekili Barbaros 
Boztepe’nin, Türkiye Halk Bankası teşkilâtında yâpılan yolsuzluklara dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/626) [15/126:239]

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (ÇANAKKALE): Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu’nun, Çanakkale Valeks Fabrikasında stok edilen çimentoya dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/633) [15/127:277]

RASİM CİNİSLİ (ERZURUM): Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli’nin, bir 
gazete haberinin doğru olup olmadığına dair soru Önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/635) [15/127:277]; [17/151:66]

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (ÇANAKKALE): Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu’nun, Çanakkale YSE Müdürlüğünde Bakanlık Müfettişlerinin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddiasına dair soru Önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet 
Aykan’ın yazılı cevabı (7/634) [15/127:277]; [16/149:734-735]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Arapkir ilçesine lise açılıp açılmayacağına 
dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/632) 
[15/127:277]; [17/151:65-66]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul ili Şile ilçesinin 
Yeşilçay (Ağva) bucağının elektrik işinin geçirilme nedenine dair soru Önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/636) [15/128:318]; [16/149:736]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in Haydarpaşa’dan kalkan Doğu Ekspresine, ulaşım ihtiyacını 
karşılayabilmesi için ek sefer yaptırılmasına dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Haluk N. Arık’ın yazılı cevabı (7/637) [15/128:318]; [16/239:240]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Yenipazar ilçesine bağlı Direcik Köy 
öğretmeninin Atatürk’ü anma töreninde yapmış olduğu konuşmaya dair soru önergesi 
ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/474) [15/130:452-453]
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VEFA TANIR (KONYA): bakır fiyatlarına ucuzlatılmamasına dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı (7/442) 
[15/130:450]

(ULDAK): Çatalağzı Elektrik Santralinde kullanılan yakıta ve Hisarönü Ateş 
Tuğla Fabrikası mensupları tarafından kurulan Ekonomanın yaptığı satışlara dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı 
(7/516) [15/130:456-457]

KEMAL OKYAY (KARS): Ardahan kazası Emniyet Komiserinin yaptığı 
iddia edilen hukuk dışı davranışlara dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/639) [15/131:464]; [17/151:68-69]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karacasu’nun, Erzurum ili Pasinler ilçesi Esendere 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair önergesi 
ve Milli Savunma Bakanı Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/641) [15/131:464]; 
[16/142:437]

CENGİZ EKİNCİ (ORDU): Başbakandan-Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci’nin, 
İsrail Başkonsolosu Efrani Eldrom’un öldürülmesi karşısında Hükümetin bâzı 
diplomatik faaliyetlerine devam edip etmeyeceğine dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim’in yazılı cevâbı (7/561) [15/134:668]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un köy 
okullarına hademe kadrosu verilmesine dair soru önergesi Bayındırlık Bakanı, Turgut 
Y. Gülez ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel’in yazılı cevabı (7/424) [15/134:656-657]

(ULDAK): Zonguldak’ı diğer illere bağlayan yolların yapımına dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevabı (7/539) [15/134:660-661]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Her sene yurt dışına, öğrenim yapmak 
için gönderilen lise mezunu gençlerin bu sene gönderilmeme sebebi ve bu kararın 
değişip değişmeyeceğine dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in 
yazılı cevabı (1/552) [15/134:663-666]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ek 
inşaat ve tamiratlarının tatil aylarında yapılmasına dair soru Önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Turgut Y. Gülez ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevapları 
(7/424) [15/134:655-656]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 12 Mart 
Muhtırasından sonra tutuklanan şahısların serbest bırakılmalarına dair soru önergesi 
ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/655) [16/135:18]; [17/151:70-71]

ADİL TURAN (UŞAK): Başbakandan-Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, 
öğretmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı 
(7/638) [17/151:67-68]



633

ADİL TURAN (UŞAK): Başbakandan-Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Uşak 
Elmalıdere Camii İmamı ile Uşak Müftüsünün yapmış olduğu beyanlara dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/276) [17/151:39-40]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Emniyet 
Müdürünün bir vatandaş tarafından dövüldüğü iddiasına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/647) [16/138:112]; [17/151:69-70]

ADİL TURAN (UŞAK): Öğretmenlerle yapılan saldırıların önlenmesi için ne 
gibi tedbirler alındığına dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/638) [17/151:67-68]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Çorum ili Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 
çalışan müstahdemlerin ücretlerini alamayış, sebebine dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı (7/469) [17/151:46-47]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, 1970-1971 öğretim yılı içinde orta dereceli okullarda yapılan 
tâyinlere dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı 
(7/553) [17/151:50-53]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): Başbakandan-İzmir 
Milletvekili Şinasi Osma’nın, bâzı bakanların bütün politikacıları kötüledikleri 
iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/671) 
[17/152:74]

ATA BODUR (ORDU): Başbakandan-Ordu Milletvekili Ata Bodur’un, resmi 
arabaların özel işlerde kullanıldığı iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim’in yazılı cevabı (7/673) [17/152:74]

KEMAL OKYAY (KARS): Ardahan Emniyet Âmirinin yaptığı kanun ve ahlâk 
dışı hareketlerine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı 
cevabı (7/672) [17/152:74]; [18/179:436-438]

CELAL KARGILI (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 
Toprak Reformu Ön tedbirler kanunu tasarısının hangi amaçlarla kamuoyuna 
açıklandığına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/674) 
[17/153:112]

BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA): 1965 yılından 1970 yılı sonuna kadar iller 
itibariyle tarım, kazançları ve bu kazançlardan tahsil edilen vergi miktarına dair 
Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/675) [17/154:149]

ARİF TOSYALIOĞLU (ÇANKIRI): Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu’nun, 
Ankara-Çankırı yolunun asfaltlanmasının tamamlanıp tamamlanmayacağına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/678) [17/155:205]; 
[18/179:440-442]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, 1965 yılından 12 Mart 1971 tarihine kadar Danıştay 
tarafından memurlar lehine verilen iptal kararlarına dair Başbakan ve Maliye 
Bakanından yazılı sorusu (7/677) [17/155:205]
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HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) 
(KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu’nun, Âfetler Fonundan 
harcanan paraların usulsüz kullanıldığı iddiasına dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı Selâhaddin Babüroğlu’nun yazılı cevabı (7/679) [17/155:205]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, 1965 yılından 12 Mart 1971 tarihine kadar Danıştay 
tarafından memurlar lehine verilen iptal kararlarına dair Başbakan ve Maliye 
Bakanından yazılı sorusu (7/677) [17/155:205]

BAHA MÜDERRİSOĞLU (KONYA): Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoğlu’nun Karaman’da tesis edilen cephaneliklere dair soru Önergesi ve Milli 
Savunma Bakanı Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/676) [17/155:205]; [18/179:440]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Tarım Bakanı Orhan Dikmen’in, haftanın dört gününü 
İstanbul’da geçirdiği iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı 
cevabı (7/630) [17/160:682]; [18/179:442-443]

BAHA MÜDERRİSOĞLU (KONYA): Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoğlu’nun, Konya-Karaman Gölet Barajının inşaat programlarına alınıp 
alınmadığına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı adına Müsteşar 
Tahsin Yalabık’ın yazılı cevabı (7/682) [17/160:682]; [18/179:443-444]

BAHA MÜDERRİSOĞLU (KONYA): Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoğlu’nun, Güney ve Güney-Doğu illerimizde tespit edilen yaz ishalinin 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
yazılı sorusu (7/681) [17/160:682]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ilinin Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan 
hayvan hırsızlıklarının önlenmesine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/684) [17/161:686]

NİHAT KÜRŞAT (İZMİR): Anadolu Ajansı TAO’nın hisse senetlerine dair 
Maliye Bakanından yazılı sorusu  (7/683) [17/161:686]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): bâzı şahısların istiklâl madalyası almaları için 
yaptıkları müracaatın sonucunun ne olduğuna dair soru önergesi ve Milli Savunma 
Bakanı Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/685) [17/161:686]; [18/179:445-447]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Türkiye Halk Bankası 
Adapazarı şubesi müdürünün durumuna dair Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı 
sorusu (7/686) [17/161:686]; [18/179:447]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Başbakandan-
Kocaeli Milletvekili Vehbi Engizi’n, İzmit’te PTT Bölge Başmüdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/687) [17/162:704]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYON): Afyon Milletvekili .Süleyman Mutlu’nun, 
Emirdağ ilçesi Davulga Bucağı Jandarma Karakolunda tutuklanan şahsa dair İçişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/688) [17/162:704]
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HASAN ALİ GÜLCAN (ANTALYA): Antalya iline bağlı Korkuteli-Elmalı 
yolunun yapılıp yapılmayacağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaş’ın yazılı cevabı (7/689) [18/164:15]; [18/179:448-449]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, İstanbul Veteriner Fakültesinin nereye kurulacağına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/690) [18/165:59]

ORHAN CEMAL FERSOY (İSTANBUL): Başbakandan-İstanbul Milletvekili 
Orhan Cemal Fersoy’un, bir Hükümet üyesinin vermiş olduğu beyanata dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/691) [18/165:59]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Başbakandan-Kars Milletvekili Turgut Artâç’ın, 
İstanbul-İzmit çift yolunun yapımına İzmit’ten başlanmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/701) [18/165:60]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Başbakandan-Muğla Milletvekili Ahmet 
Buldanlı’nın, Güneş Matbaacılık A.Ş.’nin satılacağı haberine ve son kâğıt zamlarına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/699) [18/165:59-60]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Başbakandan-Tekirdağ Milletvekili 
Orhan Öztrak’ın, tarımda üretim, artırılması ve üreticinin emeği olan ürünün 
değerlendirilmesi işin ne gibi tedbirler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/693) [18/165:59]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars ili Tuzluca-Digor yolunun yapımında ihtilâf 
olduğu iddialarına dair Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/705) [18/165:60]

VEFA TANIR (KONYA): Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
personeline dair Dış Ekonomik İlişkiler ve Sanayi ve Ticaret bakanlarından yazılı 
sorusu (7/697) [18/165:59]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): tarımda üretim artırılması ve üreticinin 
emeği olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair Başbakan 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7693) [18/165:59]

ADİL TURAN (UŞAK): Özel idareye bağlı memurların 1.3.1972 tarihinden sonra 
hangi bakanlık emrinde çalıştırılacaklarına dair İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından 
yazılı sorusu (7/692) [18/165:59]

ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): Alkid reçinesi ile ilgili muvazaalı vergilerin kesin 
yekûnuna dair Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/698) [18/165:59]

ADİL TURAN (UŞAK): özel idareye bağlı memurlarının 1.3.1972 tarihinden 
sonra hangi bakanlık emrinde çalıştırılacaklarına dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından 
yazılı sorusu (7/692) [18/165:59]

CELAL KARGILI (İÇEL): Millet Meclisi Başkanından-İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı’nın, Millet Meclisi üyelerinin dış seyahatlerine dair Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/703) [18/165:60]
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TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): Millet Meclisi Başkanından-İçel Milletvekili 
Turhan Özgüner’in, Meclis Başkanı seçimi sırasında birden fazla oy kullanan 
milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/702) [18/165:60]

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI): Çankırı Milletvekili Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu’nun, Çankırı Eskipazar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün ne 
zaman kurulacağına dair Orman Bakanından yazılı sorusu (7/695) [18/165:59]

BAHA MÜDERRİSOĞLU (KONYA): Elâzığ Akıl Hastanesinde ölenlerin 
ölüm sebeplerine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu (7/696) 
[18/165:59]

MEHMET TÜRKMENOĞLU (KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Mehmet 
Türkmenoğlu’nun, biçer-döver, tohum ve gübre yetersizliğine dair Sanayi ve Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından yazılı sorusu (7/694) [18/165:59]

VEFA TANIR (KONYA): Ticaret ve Sanayi odaları ile Ticaret Borsaları Birliği 
personeline dair Sanayi ve Ticaret ve Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlıklarından yazılı 
sorusu (7/697) [18/165:59]

MEHMET TÜRKMENOĞLU (KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Mehmet 
Türkmenoğlu’nun, biçer-döver, tohum ve gübre yetersizliğine dair Tarım ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlarından yazılı sorusu (7/694) [18/165:59]

Memduh Ekşi’nin, (ORDU):  bu sene fındık ürününün taban fiyatının düşüş 
nedenlerine dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/708) [18/168:124]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş ilinde bir stadyumun ne zaman 
yapılacağına dair Gençilk ve Spor Bakanından yazılı sorusu (7/711) [18/168:124]

RASİM CİNİSLİ (ERZURUM): Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli’nin, 
TMTF’nun kapatılış nedenlerine dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/706) 
[18/168:124]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, Emilie Kurtz adlı Alman Arkeologunun Türkiye’deki müzeler 
için kurduğu 10 000 dolarlık vakfa, dair Kültür Bakanından yazılı sorusu (7/707) 
[18/168:124]

HÜSEYİN BALAN (ANKARA): Ankara Özel Eczacılık Yüksek Okulunun 
izinsiz tedrisata başladığı iddiasına dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/709) [18/168:124]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): çeltik taban ve tavan; fiyatlarının 
biran evvel açıklanmasına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/710) 
[18/168:124]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’ nin, bu sene fındık 
ürününün taban fiyatının düşüş nedenlerine dair Sanayi ve Ticaret ve Dış Ekonomik 
İlişkiler bakanlarından yazılı sorusu (7/708) [18/168:124]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan’ın yurt dışına kaçtığı iddiasına dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/714) [18/170:201]

CELAL KARGILI (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 
orta ve yüksek öğretimde sınıfta kalmak usulünün kaldırılmasına dair Başbakan ve 
Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/713) [18/170:201]

TALAT ORHON (İZMİR): bu yılki narenciye ürününün ihracına dair Dış 
Ekonomik ilişkiler ve Sanayi ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu (7/712) 
[18/170:201]

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (GİRESUN): Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz’in, Bulancak’ta işlenen suçlar ve savcının görevini kötüye kullandığı 
iddiasına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/644) 
[16/138:111]; [18/174:286-587]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’da 
yapılması kararlaştırılan bâzı yatırımların Isparta’ya aktarıldığı iddiasına dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/648) [16/138:112]; [18/174:289]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, adı, büyük çapta 
suistimal ve yolsuzluk olaylarına karışan ve yurt dışına kaçan Mıdırgıç Şellefyan’ın 
Türkiye’ye getirilmesine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/716) [18/174:257]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Başbakandan-Ordu 
Milletvekili Ferda Güley’in, Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen karara rağmen yürütmenin durdurulmaması 
sebebine dair Başbakandan soru önergesi ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı’nın yazılı 
cevabı (7/605) [18/174:280-281]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Başbakandan-Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal’ın, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir sabah istimlâk edilen arazinin 
geri verilmesine dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/715) 
[18/174:257]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahsın 
istimlak edilen arazinin-geriverilmesine dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanından 
yazılı sorusu (7/715) [18/174:257]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Belçika’da çalışmakta olan bir işçimizin hudut dışı edilme 
sebebine dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Atillâ Sav’ın yazılı cevabı (7/646) 
[16/168:112]; [18/174:287-288]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Devlet Bakanlarından-
Ordu Milletvekili Ferda Güley’in, Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen karara rağmen yürütmenin 
durdurulmamasının sebebine dair Başbakandan soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı’nın’ yazılı cevabı (7/605) [18/174:280-281]
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SÜLEYMAN MUTLU (AFYON): Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, 
Afyon ilinde inşa edilen Selevir Barajı sulama kanalının çay deresine kadar 
uzatılmasına dair soru Önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan 
Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/369) [18/174:263-264]

Spor-Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesislerinden halkın da istifade ettirilmesine 
dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun’un yazılı cevabı (7/603) 
[18/174:280]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın Aydın trafik bürosunun personel ve araç bakımından takviyesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/718) [18/174:257]

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) 
(KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu’nun, 1965-1970 yıllarında 
komünizm propagandası yapmaktan ve irticai suçlardan kaç şahsın tutuklandığına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/652) 
[18/174:293-294]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’n, Amasya 
ili Merkez, Göynücek ve Merzifon ilçelerine bağlı köy yollarının yapılmayış 
sebebine dair soru önergesi ve Köy işleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı 
(7/608) [18/174:281-283]

KEMAL OKYAY (KARS): Kars-Hanak ilçesi Börk grup köyleri içme suyu 
inşaatında yapıldığı iddia edilen yolsuzluklara dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/651) [16/139:183]; [18/174:290-293]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın Personel 
Kanununun uygulanmasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının memurlara 
ne zaman ödeneceğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/717) 
[18/174:257]

CELAL KARGILI (MERSİN): Yüksek öğrenim talebelerine verilen bursların 
350 TL’dan 600 TL’sına çıkarılmasına dair, İçel Milletvekili Celâl Karğılı’nın soru 
Önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in yazılı cevabı (7/532) [18/174:272-273]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün Antalya’da 
ilkokul öğretmenlerinden birinin istifa etmiş bulunduğu halde yeniden tâyin edilme 
sebebine dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı 
(7/650) [16/138:112]; [18/174:289-290]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
Elma Tarım Satış Kooperatifinin borçlanma sebebine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/719) [18/177:367]

Federal Almanya ve Avrupa Konseyi kitaplıklarına Türkiye’yi tanıtıcı kitapların 
gönderilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanından yazılı sorusu 
(7/721) [18/178:376]



639

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Şuhut-Afyon arası karayolunun asfalt yapımına dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/720) [18/178:376]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, «Adalet Mülkün 
Temelidir» sözünün «Adalet Devletin Temelidir» şeklinde değiştirilmesine dair 
soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/656) [16/139:183]; 
[18/179:426-428]

CELAL KARGILI (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 
özel hastanelerin devletleştirilmesine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in 
yazılı cevabı (7/659) [16/143:473]; [18/179:428-430]

CELAL KARGILI (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 
Toprak reformu ön tedbirler kanunu tasarısının hangi amaçlarla kamuoyuna 
açıklandığına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/674) 
[18/179:439-440]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): Başbakandan-İçel Milletvekili Turhan 
Özgüner’in, Mersin’de kurulan üç, mahalleye «Bayar, Menderes ve Zorlu» isimleri 
yerine «Atatürk, İnönü ve Çakmak» isimlerinin verilmesine dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim ile İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevapları 
(7/660) [16/143:473]; [18/179:430-432]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): Başbakandan-İzmir 
Milletvekili Şinnasi Osma’nın, bâzı bakanların bütün politikacıları kötüledikleri 
iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/671) 
[18/179:435-436]

(ULDAK): Zonguldak ili merkez ilçesindeki su dereleri taşkınlarının önlenmesine 
ve ‘Ulutam’ barajının ne zaman yapılacağına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Vekili ve Adalet Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/668) 
[16/149:663]; [18/179:434-435]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ilinin Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan 
hayvan hırsızlıklarının önlenmesine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/684) [18/179:444-445]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, Mersin’de 
kurulan üç mahalleye «Bayar, Menderes ve Zorlu» isimleri yerine «Atatürk, İnönü 
ve Çakmak» isimlerinin verilmesine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim 
ile İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun, yazılı cevapları (7/660) [16/143:473]; 
[18/179:430-432]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Kültür Sarayı yangını dolayısıyla her 
hangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığına dair soru Önergesi ve Kültür Bakanı Talât 
S. Halman’ın yazılı cevabı (7/411) [18/179:424-426]
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AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Bolu ili Yığılca Orman İşletmesi Boğabeli bölgesinde kaçak kesim yapıldığı 
iddiasına dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhaattin İnal’ın, yazılı cevabı 
(7/667) [16/149:663]; [18/179:432-433]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Başbakandan-Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, 
Ordu iline bir liman yaptırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakan ve 
Ulaştırma Bakanından yazılı sorusu (7/722) [18/181:508]

Memduh Ekşi’nin (ORDU): Ordu iline bir liman yaptırılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir (7/722) [18/181:508]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalıştırılan personel 
durumlarına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/723) [18/184:696]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Filibe Başkonsolos Muavini Ayhan Eyinç’in 
Yugoslavya’da tutuklanma nedenlerine dair Dışişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/725) [18/185:735]

İHSAN ATAÖV (ANKARA): Ankara Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya 
ili Samsun köyü ilçesinden geçen Baysı deresi’niın ıslahına dair Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/724) [18/185:735]

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) 
(KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu’nun, 1965-1970 yılları 
arasında komünizm propagandası yapma gerekçesiyle toplatılan kitap ve haklarında 
dâva açılan kuruluş, dernek ve şahısların adedine dair Adalet Bakanından yazılı 
sorusu (7/653) [16/139:183]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Nihat Erim 
Hükümeti kuruluşundan bugüne kadar tayin ve nakil edilen Devlet personeline dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/670) [16/150:743]

CAHİT ANGIN (ÇORUM): Çorum Milletvekili Cahit Angın’ın, özel okul 
yatırım indiriminden yararlanan şahıslara ve bu yolla Hazinenin uğradığı vergi 
ziyanına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/658) [16/143:473]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bayat, pahalılığının 
artış nedenlerine ve bu artışı önlemek maksadı ile «Devlet satış ve alış pazarları» 
kurulup kurulmayacağına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/669) [16/150:743]

(İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılının, memur ve işçilerin erlikte geçen 
sürelerinin emeklilik ve sigorta kapsamına dâhil edilmesine dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/667) [16/143:473]

TEKİN ERER (İSTANBUL): Başbakandan-İstanbul Milletvekili Tekin Eret’in, 
akaryakıt fiyat artışında Hükümetin İhmalkâr davranışına ve bu artıştan kimlerin 
haksız kazanç elde ettiğine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/654) [16/139:183]
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ENVER TURGUT (KAYSERİ): Başbakandan-Kayseri Milletvekili Enver 
Turgut’un, işçi harcırahlarının düşürülüş nedenlerine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/664) [16/145:582]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Başbakandan-Muğla Milletvekili Ahmet 
Buldanlı’nın, Sivas Kongresinin 52. Yıldönümü dolayısıyla Başbakan Yardımcısının 
yapmış olduğu konuşmaya dair Başbakandan yazılı sorusu (7/700) [16/137:60]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya ili Taşova içesine bağlı bazı köylerin 
yollarının ne zaman yapılacağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaş’ın yazılı cevabı (7/593) [16/139:224]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Antalya karayolları bölgesinin 1965 -1970 yılı sonuna kadar olan tahsisat ve 
harcamalarına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/643) [16/136:52]

MEHMET ATAGÜN (KIRKLARELİ): Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün’ün, Edirne-Kırklareli Pınarhisar-İstanbul yolunun ne zaman iyi vasıflı yol 
haline getirileceğine dair soru ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevabı 
(7/619) önergesi [16/139:234-235]

İLYAS KILIÇ (SAMSUN): Samsun’da açılmak üzere olan gübre Fabrikasına 
alınacak işçilere dair sorusu ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav’ın yazılı cevabı (7/613) 
[16/139:231-232]

ORHAN BİRGİT (ANKARA): Devlet Bakanlarından-Ankara Milletvekili 
Orhan Birgit’in, Türk-İş Genel Sekreterinin Anayasa ile ilgili demecinin TRT 
bültenlerinde yayımlanmayış sebebine dair soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı’nın yazılı cevabı (7/610) [16/139:229-230]

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (AYDIN): Devlet Bakanlarından-Aydın Milletvekili 
Kemal Ziya Öztürk’ün, halen Hükümetin tasarrufu altında bulunan Güneş 
Matbaacılık T.A.Ş’nin basın organları ile olan münasebetlerine dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı’nın yazılı cevabı (7/629) [16/149:706-710]

ADİL TURAN (UŞAK): Devlet Bakanlarından-Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, 
bâzı gazetelerde yayımlanan, Uşak Elmalıdere Cami İmamı ile Uşak Müftüsünün 
yapmış olduğu beyanlara dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş’in 
yazılı cevabı (7/276) [16/149:711]

(ULDAK): EKİ Müessesesindeki işçilerin, işe alınış şekline dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun yazılı cevabı (7/542) 
[16/149:714-717]

MEVLÜT YILMAZ (BALIKESİR): Din görevlilerine baskı ve müdahale 
yapılmakta olduğuna dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/665) [16/147:654]

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) 
(KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu’nun, 1966 yılı başından 
itibaren 1970 yılı sonuna kadar yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri sayısına dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/642) [16/136:52]
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HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) 
(KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu’nun, 1965-1970 yıllarında 
komünizm propagandası yapmaktan ve irticai suçlardan kaç şahsın tutuklandığına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/652) 
[16/139:183]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Fen Fakültesinde 
meydana gelen olaylara dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel ile İçişleri 
Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevapları (7/604) [16/139:227-229]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Köy Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı çalışma programının usulüne göre uygulanıp uygulanmadığına 
dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/666) [16/149:663]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): Gümrük muhafaza 
memurlarına verilen işgüçlüğü zammının âmirlerine de verilmesine dair Maliye 
Bakanından yazılı sorusu (7/661) [16/144:534]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon-Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören ilkokulunun 
noksanlarının giderilmesine dair Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/726) 
[16/149:736]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, bir 
öğretmenin Ulus Gazetesinde politik fıkralar yazdığı iddiasına dair Milli Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/649) [16/138:112]

: Fen Fakültesinde meydana gelen olaylara dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Şinasi Örel ile İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevapları (7/604) 
[16/139:227-229]

: Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında tutulama sebebine dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol’un yazılı cevabı (7/602) [16/135:16]

Mehmet Kazova (TOKAT) Tokat ili Sağlık Müdürürünün tâyinine dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir (7/645): [16/138:111-
112]; [16/149:737-738]

KEMAL ATAMAN (ANKARA): TMO’da yapıldığı iddia edilen yolsuzluklara 
dair Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/663) [16/145:582]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): Mersin Gübre 
Fabrikasının 1 Ağustos 1971 tarihinde açılmamasının sebeplerine dair Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/662) [16/144:534]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuzu kesimi 
ile yurt dışına kuzu kaçakçılığının önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına dair 
(7/1168) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk hekim 
ve teknik elemanlarının yurt dışına göç etmelerini önlemek için tedbir alınıp 
alınmadığına dair (7/1164) [26/116:135]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, irticayı önlemek için alınacak kanuni idari ve 
kültürel tedbirlere dair (7/1166) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar olay esnasında yaralanan ve ölen jandarma ve polis sayısına 
dair (7/1160) [26/116:135]

KAZIM ÖZEKE (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke’nin, fahri 
trafik müfettişliğine dair (7/1115) [26/116:135]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, Ordu ile 
Mesudiye ilçesi Çukuralan köyü muhtarının İlçe Jandarma Komutanı tarafından 
dövüldüğüne dair (7/1154) [26/116:135]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Kuşadası’na bağlı Davutlar bucağında bir ortaokulun açılmaması 
nedenine dair (7/1153) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de 
fakülte ve yüksek okul mezunlarının miktarına dair (7/1165) [26/116:135]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, ders kitaplarına 
yapılan zamlara dair (7/1167) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bugüne kadar, tıp 
fakültelerinden mezun olan hekim miktarına dair (7/1158) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı hastane nevilerine dair (7/1162) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
hekimlerin miktarına dair (7/1163) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
hemşire miktarı ile çalıştıkları sahalara dair (7/1157) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
sağlık memurları miktarı ile bunların çalıştıkları sahalara dair (7/1156) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
sağlık teşkilâtına ve personel miktarına dair (7/1161) [26/116:135]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yurt dışında 
çalışmakta olan Türk hekimlerine dair (7/1159) [26/116:135]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuzu kesimi 
ile yurt dışına kuzu kaçakçılığının önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına dair 
(7/1168) [26/116:135]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
TRT Kurumunun İdare Meclisi üyeleri ile diğer personeline dair Başbakandan olan 
sorusuna Devlet Bakanı Turhan Bilgin’in, yazılı cevabı (7/62) [3/53:415-418]; 
[23/54:34]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Federal Almanya ve Avrupa Konseyi kitaplıklarına Türkiye tanıtıcı 
kitapların gönderilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/721) [19/10:247]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan’ın, yurt dışına kaçtığı iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/714) [19/10:242]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Personel 
Kanununun uygulanmasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının memurlara ne 
zaman ödeneceğine dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim ve Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin’in yazılı cevapları (7/717) [19/10:243]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Şuhut-Afyon arası karayolunun asfalt yapımına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevabı (1/720) [19/10:247]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalıştırılan personel 
durumlarına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş’in yazılı cevabı 
(7/723) [19/10:248]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş Milletvekili M. Nejat 
Çuhadar’ın, Maraş ilinde bir stadyumun ne zaman yapılacağına dair soru önergesi 
ve Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun’un yazılı cevabı (7/711) [19/10:239]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz’ın, 
Aydın trafik bürosunun personel ve araç bakımından takviyesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı 
cevabı (7/718) [19/10:245]

RASİM CİNİSLİ (ERZURUM): Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli’nin, TMTF 
nun kapatılış nedenleri ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/706) 
[19/10:236]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün Emilie Kurtz adlı Alman Arkeoloğunun Türkiye’deki müzeler için 
kurduğu 10 000 dolarlık vakfa dair soru önergesi ve Kültür Bakanı Talât S. HaIman’ın 
yazılı cevabı (7/707) [19/10:237]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Personel 
Kanununun uygulanmasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının memurlara 
ne zaman ödeneceğine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim ve Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin’in yazılı cevapları (7/717) [19/10:243]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Millet Meclisi 
üyelerinin dış seyahatlerine dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit 
Osman Avcı’nın yazılı cevabı (7/703) [19/10:236]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, Meclis 
Başkanı seçimi sırasında birden fazla oy kullanan milletvekili hakkında herhangi 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit 
Osman Avcı’nın yazılı cevabı (7/702) [19/10:233]

HÜSEYİN BALAN (ANKARA): Ankara Milletvekili Hüseyin Balan’ın Ankara 
Özel Eczacılık Yüksek Okulunun izinsiz tedrisata başladığı iddiasına dair soru 
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel’in yazılı cevabı (7/709) [19/10:238-239]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, orta ve yüksek 
öğretimde sınıfta kalmak usulünün kaldırılmasına dair soru Önergesi ve Başbakan 
ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel’in yazılı cevapları (7/713) [19/10:240]

KAZIM ÖZEKE (İSTANBUL): Başbakandan-İstanbul Milletvekili Kâzım 
Özeke’nin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun yapmış olduğu 
boykotun iktisadi ve mali yönden meydana getirdiği zarara dair Başbakandan sorusu 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/378) [11/49:160]; 
[19/17:481]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Başbakandan-Trabzon Milletvekili Ali 
Rıza Uzuner’in, yurt dışında tahsile gönderilen bir Türk talebesinin vatandaşlıktan 
çıkarılması sebebine dair Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/337) [11/49:134-136]; [19/4:45]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Isparta Yalvaç ilçesi Yukarı Kaşıkara köyünün ilkokul 
ihtiyacına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel’in yazılı cevabı 
(7/629) [17/151:64-65]; [25/102:240]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Filibe Başkonsolos Yardımcısı Ayhan Eyinç’in Yugoslavya’da 
tutuklanma nedenlerine dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Vekili Devlet Bakanı 
Sadi Koçaş’ın yazılı cevabı (7/727) [19/2:16]; [19/17:464]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma’nın, bir Türk sinema ve ses sanatçısının Amerika’daki beyanatlarına dair 
(7/760) [19/2:19]; [20/37:673]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Emekli memur ve işçi çekleri ödemelerinde, Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi 
tarafından gerekli kolaylığın gösterilmesine dair (7/728) [19/2:16]



648

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ilindeki vakıflara ait ev, dükkân ve binaların 
miktarlarına, kira durumlarına dair (7/745) [19/3:41]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Dazkırı Kaymakamı Şefik Kalkan’ın yolsuzluğu hakkındaki 
tahkikata dair (7/746) [19/3:41]; [23/58:203]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un 67 
ilimizdeki köy ve kasaba miktarı ile bu illerdeki mevcut cami ve mescit miktarlarına 
dair (7/744) [19/3:41]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ilindeki vakıflara ait ev, dükkân ve binaların miktarlarına,kira durumlarına dair 
(7/735) [19/3:40]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 
tohumluk buğday ve gübre fiyatlarında yeni bir fiyat tespiti yapılmasına dair (7/739) 
[19/3:41]; [23/67:520]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Taşova- Erbaa ilçelerini birbirine bağlayan 
Kaleboğazı köprüsünün onarımına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/731) [19/3:40]; [19/10:249]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 
Almanya’da bulunan turist işçiler hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Çalışma Bakanı Atillâ Sav’ın yazılı cevabı (7/733) [19/3:40]; 
[19/10:249-251]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 
Amasya iline bağlı köy arazilerinin sulanır hale getirilmesine dair (7/732) [19/3:40]; 
[23/58:196]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ili Taşova ilçesine bağlı 5 köyün arazilerinin Yeşilırmak suyundan sulanır hale 
getirilmesi için yaptıkları müracaata dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Nezih Devres’in yazılı cevabı (7/741) [19/3:41]; [19/17:468-469]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
iline bağlı köylerin içme sularına dair (7/738) [19/3:41]; [23/60:285]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): 1965-1971 yılları arasında İller Bankasının özel 
idareler ve il genel meclisleri aracılığıyle dağıttığı kâr tutarına dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu ile İmar ve İskân Bakanı Selahaddin Babüroğlu’nun 
yazılı cevapları (7/729) [19/3:40]; [19/17:466-467]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ilinde tabii âfete uğrayan köyler için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi, 
ve İmar ve İskan Bakanı Selahaddin Babüroğlu’nun yazılı cevabı (7/743) [19/3:41]; 
[19/17:470-471]
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VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 
Amasya iline bağlı köy arazilerinin sulanır hale getirilmesine dair (7/732) [19/3:40]; 
[23/58:196]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
iline bağlı olan köylerdeki, trafiğe kapalı olan köprülerin yapımına dair (7/734) 
[19/3:40]; [20/27:215]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
iline bağlı köylerin içme sularına dair (7/738) [19/3:41]; [23/60:285]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
iline bağlı köylerin yollarının yapımına dair (7/737) [19/3:40]; [20/37:670]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): 1965-1971 yılları arasında İçel köylerine ne miktar 
yardım yapıldığına dair (7/730) [19/3:40]; [20/37:665]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
iline bağlı köylerin ilkokul problemlerinin halledilmesine dair soru önergesi, ve Milli 
Eğitim Bakanı Şinasi OreI’in yazılı cevabı (7/736) [19/3:41]; [19/17:467-468]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 
muvakkat öğretmenlerin asaletlerinin tasdiklerine dair soru önergesi,ve Milli Eğitim 
Bakanı Şinasi Orel’in yazılı cevabı (7/742) [19/3:40]; [19/17:469-470]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, bâzı 
şahısların İstiklal Madalyası almaları için yaptıkları müracaatın sonucunun ne 
olduğuna dair (7/740) [19/3:41]; [27/144:289]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Isparta ili Yalvaç ilçesi A. Kaşıkara ormanlarında kestirilerek 
katılan odun miktarına dair (7/748) [19/3:41]; [20/27:216]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Isparta ili Yalvaç ilçesi Hoyran bucağının otuz bin dönümlük 
arazisinin orman sahasına dahil ediliş sebebine dair soru önergesi ve Orman Bakanı 
Selâhattin İnal’ın yazılı cevabı (7/747) [19/3:41]; [19/17:471-473]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma’ nın, bir Türk sinema ve ses sanatçısının Amerika’daki beyanatlarına dair 
(7/760) [19/6:81]; [20/37:673]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in 
Zonguldak İline bağlı Karabük ilçesine kömür tevzi bürosu açılmasına dair soru 
önergesi, ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nezih Devres’in yazılı cevabı (7/749) 
[19/6:73]; [19/17:473-474]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya İli Taşova-Destek bucağı Tarım Kredi 
Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile Adalet Bakanı İsmail Arar’ın cevabı (7/566) [19/7:110]

TURGUT TOPALOĞLU (ADANA): Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu’nun, 
1970 tarım sayımı sonuçlarına dair (7/754) [19/7:90]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, memur ve işçilerin 
erlikte geçen sürelerinin emeklilik ve sigorta kapsamına dahil, edilmesine dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in cevabı (7/657) [19/7:121]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, akaryakıt fiyat 
artışında Hükümetin ihmalkar davranışına ve bu artışın kimlerin haksız kazanç elde 
ettiğine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in, cevabı (7/654) [19/7:119]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): İstanbul-İzmit çift yolunun yapımına İzmit’ten 
başlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim’in cevabı (7/710) [19/7:138]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehhi Engiz’in, yaptıkları tasarruftan dolayı eski Başbakan Süleyman Demirel’in, 
kardeşleri hakkında tahkikat yapılıp yapılmadığına dair (7/768) [19/7:116]

İHSAN KABADAYI (KONYA): Konya Milletvekili İhsan Kabadayı’nın, 1971 
yılına ait ilk, ikinci ve üçüncü milli gelir ön tahminlerine dair. (7/755) [19/7:90]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Antalya Karayolları Bölgesinin 1965-1970 yılı sonuna kadar olan tahsisat ve 
harcamalarına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın cevabı 
(7/643) [19/7:118]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars İli Tuzluca-Diğer yolunun yapımında ihtilâf 
olduğu iddialarına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın cevabı 
(7/705) [19/7:140]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
Sivas Kongresinin 52. yıldönümü dolayısıyla Başbakan Yardımcısının yapmış 
olduğu konuşmaya dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Sadi Koçaş’ın cevabı (7/700) 
[19/7:137]

TALAT ORHON (İZMİR): İzmir Milletvekili Talât Orhon’ un, ihracedilen tarım 
ürünlerinin satışında doların 15 TL. sından işlem göreceğine dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özel Derbil ile Maliye Bakanı Vekili 
Ferid Melen’in cevabı (7/530) [19/7:105]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Batı Trakya’da yaşayan Türklerin 
durumuna dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel ile Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay’ın cevabı (7/620) [19/7:113]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Trabzon ili Araklı ilçesine bağlı Çapanlı (Guguda) köyüne çay üretimi için ruhsat 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan 
Dikmen ile, Gümrük ve Tekel Bakanı Vekili Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı Özer 
Derbil’in yazılı cevapları (7/750) [19/7:90]; [19/17:474-475]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Emirdağ ilçesi Davulga Bucağı Jandarma Karakolunda 
tutuklanan şahsa dair soru önergesi veİçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun cevabı 
(7/688) [19/7:134]
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AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1971 yılı çalışma programının 
usulüne göre uygulanıp uygulanmadığına dair ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın 
cevabı (7/666) [19/7:133]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan memur ve hizmetlilerin, Personel 
Kanunu uygulamasından doğan kayıplarının giderilmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair (7/751) [19/7:90]; [27/147:488]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1972 yılı 
Bütçesinin açıksız olarak kapanması için düşünülen tedbirlere dair (7/756) [19/7:90]; 
[23/58:204]

TALAT ORHON (İZMİR): İzmir Milletvekili Talât Orhon’un, ihrac edilen tarım 
ürünlerinin satışından doların 15 TL. sından işlem görmesine dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı Özer Derbil ile Maliye Bakanı Vekili 
Ferid Melen’in cevabı (7/530) [19/7:105]

MEHMET TÜRKMENOĞLU (KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Mehmet 
Türkmenoğlu’nun, Teknik personelin Personel Kanunundan yeteri kadar 
faydalandırmayış nedenlerine dair (7/758) [19/7:91]; [24/84:424]

ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): Konya Milletvekili Özer Ölçmen’in, Alkid reçinesi 
ile ilgili muvazalı vergilerin kesin yekününe dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin’in cevabı (7/698) [19/7:136]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Yenidoğan köyü İlkokulu binasının 
yenilenmesine dair (7/752) [19/7:90]; [20/29:360]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Batı Trakya’da yaşayan Türklerin 
durumuna dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel ile Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay’ın cevabı (7/620) [19/7:113-115]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 12 Mart 1971 
tarihinden itibaren emekliye sevkedilen ordu mensuplarına dair (7/759) [19/7:91]; 
[20/27:219]

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI): Çankırı Milletvekili Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu’nun Çankırı Eskipazar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün ne zaman 
kurulacağına dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin İnal’ın cevabı (7/695) 
[19/7:135]

KEMAL ATAMAN (ANKARA): Ankara Milletvekili Kemal Ataman’ın, T. M. 
Ofisinde yapıldığı iddia edilen yolsuzluklara dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun cevabı (7/663) [19/7:122]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. KemaI 
Yılmaz’ın tarım ve kredi tarım satış kooperatiflerine dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun cevabı (7/600) [19/7:112]
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VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya İli Taşova-Destek bucağı Tarım Kredi 
Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı İsmail Arar’ın cevabı (7/566) [19/7:110]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Trabzon ili Araklı ilçesine bağlı Çapanlı (Guguda) köyüne çay üretimi için ruhsat 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan 
Dikmen ile, Gümrük ve Tekel Bakanı Vekili Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer 
Derbil’in yazılı cevapları (7/750) [19/7:90]; [19/17:474-475]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in İzmit’te PTT Bölge Başmüdürlüğü kurulup kurulmayacağına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in cevabı (7/687) [19/8:143]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, hayvanlara yapılan aşılama ve serumlama karşılığı, ücret 
alınıp alınmadığına dair (7/763) [19/9:165]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, resmi arabaların kullanılış şekline dair (7/762) [19/9:165]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, plânlı kalkınma dönemi içinde, (Doğu-Güneydoğu) 
bölgelerine yapılan yatırımların neler olduğuna dair (7/772) [19/9:166]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın iline bağlı Çine ilçesi Karpuzlu bucağı yolunun ne zaman 
yapılacağına dair (7/771) [19/9:166]; [20/27:225]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, linyit ve maden kömürünün köylere ne şekilde ulaştırılacağına 
dair (7/764) [19/9:165]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın iline bağlı Çine ilçesi Karpuzlu bucağı yolunun ne zaman 
yapılacağına dair (7/771) [19/9:166]; [20/27:225]

MEHMET SAİT REŞA (HATAY): Seyitler ve Selevir Barajlarından 1965-1970 
yıllarında akan su miktarına dair (7/775) [19/9:166]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar ile ilgili reformlara dair (7/777) [19/9:166]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYON): Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, 
Afyon ili Dazkırı ilçesinin A. Yenice köyüne içme suyu getirilmesine dair (7/767) 
[19/9:165]; [23/58:207]

EŞREF DERİNÇAY (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay’ın, 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince millileştirilmiş bulunan Türk vatandaşlarına 
ait mal ve haklara dair (7/770) [19/9:166]
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CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Ankara iline bağlı Keskin ilçesine lisenin ne zaman açılacağına dair 
(7/769) [19/9:166]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Ankara İline bağlı Keskin ilçesi ortaokul binasının yenilenmesine dair 
(7/778) [19/9:166]

İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE): 1971-1972 ders 
yılı içinde açılan ilk, orta ve lise okulları ile bu okullara alınan öğrenci miktarına dair 
(7/774) [19/9:166]; [23/58:203]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, üniversite ve 
yüksek okullarda çift tedrisat yapılmasına dair (7/773) [19/9:166]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYON): Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, 
Afyon ili İnsaniye ilçesine bir sağlık merkezinin açılıp açılmayacağına dair (7/766) 
[19/9:165]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYON): Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu’nun, 
Afyon ili İhsaniye ilçesi istasyonuna 20 tonluk bir kantarın monte edilip 
edilmeyeceğine dair (7/765) [19/9:165]; [23/58:206]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Eğridir gölünde yetiştirilen tatlı su levreği isimli balığın 
avlanışına dair (7/776) [19/9:166]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, bakanlıklar müfettişleri ve hesap uzmanlarının hileli yol ile 
harcırah veya ödenek alıp almadıklarına dair (7/782) [19/14:356]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Devlet 
memurlarının birikmiş olan maaş farklarının ne zaman ödeneceği ile 1972 yılı 
Bütçesi açığının nasıl kapatılacağına dair (7/785) [19/14:356]

HÜSEYİN DOLUN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun’un, 
öğretmenlerimizin Devlet tiyatroları, opera ve balesinden indirimli yararlanmalarına 
dair (7/784) [19/14:356]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Atatürk ve Türk 
Devrim Tarihi adı altında kitapların hazırlanmasına ve bu kitapların bütün okullarda 
okutulmasına dair (7/786) [19/14:356]; [20/29:362]

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (GİRESUN): Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz’in, Fiskobirlik’ten iki kişinin yurt dışına gönderiliş sebebi ile 
Fiskobirlikçe bâzı bakanlık mensuplarına hediyeler dağıtıldığı söylentilerine dair 
(7/783) [19/14:356]

TALAT ORHON (İZMİR): İzmir Milletvekili Talât Orhon’un, bu yılki narenciye 
ürününün ihracına dair ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil ile, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı (7/712) [19/17:457]
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MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, bu sene fındık 
ürününün taban fi-yatının düşüş nedenlerine dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ayhan Çilingiroğlu İIe Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özel Derbil’in yazılı 
cevapları (7/708) [19/17:453]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın Filibe 
Başkonsolos Muavini Ayhan Eyinç’in, Yugoslavya’da tutuklanma nedenlerine dair 
soru önergesi ve Dışişleri Bakanı adına Personel ve İdare Genel Müdürü Kâmran 
Acet’in yazılı cevabı (7/725) [19/17:461]

Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv’ün, Antalya ili Sarıcasu köyü içerisinden 
geçen Baysı Deresinin ıslahına dair soru önergesi, ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Nezih Devres’in yazılı cevabı (7/724) [19/17:460]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Nazilli’ye bağlı Bekirler köyü yolunun ne zaman yapılacağına dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/616) [19/17:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk büyükleri 
müzesinin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Kültür 
Bakanı Talât S. Halman’ın yazılı cevabı (7/779) [19/17:476]

TALAT ORHON (İZMİR): İzmir Milletvekili Talât Orhon’un, bu yılki narenciye 
ürününün ihracına dair soru önergesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevapları (7/712) 
[19/17:457]

MEHMET NEJAT ÇUHADAR (MARAŞ): Maraş Milletvekili M. Nejat 
Çuhadar’ın, çeltik taban fiyatlarının biran evvel açıklanmasına dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun yazılı cevabı (7/710) [19/17:456]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, bu sene fındık 
ürününün taban fiyatının düşüş nedenlerine dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil’in yazılı 
cevapları [19/17:453]

MEVLÜT YILMAZ (BALIKESİR): Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz’ın, 
Hac mevsimi dolayısıyla vatandaşlarımıza Hacca gitmelerine izin verilip 
verilmeyeceğine dair (7/802) [19/21:644]; [23/58:218]

BURHANETTİN ASUTAY (İZMİR): İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay’ın, 
bankaların, reklamlar, ikramiyeler ve banka yöneticileri için ödedikleri paraların 
miktarına dair (7/800) [19/21:644]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
Bursa Üniversitesinin kuruluş hazırlıkları ile bu üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin 
Uludağ’a taşınmasına dair (7/801) [19/21:644]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili B. 
Turgut Boztepe’nin, kooperatiflerde, tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlayacak 
fonda toplanan meblâğa dair (7/803) [19/21:644]
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MUSTAFA OK (MANİSA): Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un, haşhaş 
ekiminin ve afyon üretiminin yasaklanmasına dair (7/757) [19/22:902]; [23/60:294]

HASAN ALİ GÜLCAN (ANTALYA): Kaş İlçesine Bağlı Gömbe Sütleğen 
yolunun yapılıp yapılmayacağı ve Karayolları kapsamına alınıp alınmayacağı 
hakkında (6/112, 4/246) [19/22:746]

Başkanın, Türk Milletine ve sayın üyelere 1972 yılının mutlu ve başarılı olmasına 
dair demeci [20/23:4]

BAHİR ERSOY (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy’un, Yeni 
Ortam adlı derginin kapatılış nedenlerine dair (7/805) [20/23:3]; [23/58:219]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın Bozdoğan ilçesinin yollarının ne zaman yapılacağına dair 
soru önergesi, ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/804) 
[20/23:3]; [20/29:362-363]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1968 yılından bu 
yana gençlik olaylarında öldürülen gençlerin katillerine dair (7/814) [20/24:49]

ERTUĞRUL MAT (BURSA): Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat’in, Personel 
Kanunu uygulanmasından doğan aksaklıkların ne zaman giderileceği ile torba 
kadroların ne şekilde dağıtılacağına dair (7/808) [20/24:48]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1971 yılı içinde 
Devlet dairelerinden iş talebinde bulunan üniversite ve yüksekokul mezunu gençlerin 
miktarına dair (7/811) [20/24:48]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Devlet 
bankalarınca açılmış olup ödenmeyen kredilere dair (7/822) [20/24:49]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kendi binalarında çalışma olanaklarına kavuşturulmasına dair 
(7/810) [20/24:48]; [24/74:52-53]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, küçük köylerin, 
büyük tarım işletmeleri çerçevesinde birleştirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/812) [20/24:48]; [23/58:222]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 12 Marttan sonra 
ordudan uzaklaştırılan genç subayların durumlarına dair yazılı soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/819) [20/24:49]; [20/29:364-365]

CELAL KARGILI (İÇEL): Ankara- İstanbul demiryolu ile karayolunun ne 
zaman çift yol gidiş-geliş yapılacağına dair (7/809) [20/24:48]; [23/58:221]

İçel Mlilletvekili Celâl Kargılı’nın, Petrol ithalâtın’daki artışı sınırlayacak ne 
gibi tedbirlerin alındığına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Nezih Devres’in yazılı cevabı (7/820) [20/24:49]; [20/37:683-684]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, ulaşımın deniz ve 
demiryollarına kaldırılması için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/817) [20/24:49]; 
[23/60:298]
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TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, İstanbul 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeler Genel Müdürlüğü hizmet tarifelerine dair 
(7/823) [20/24:49]; [23/60:300]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1968 yılından bu 
yana gençlik olaylarında öldürülen gençlerin katillerine dair (7/814) [20/24:49]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, küçük köylerin, 
büyük tarım işletmeleri çevresinde birleştirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/812) [20/24:48]; [23/58:222]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, memurların 9 
aylık maaş farkları ile öğrencilerin burs ve yurt sorunlarına dair (7/821) [20/24:49]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, yurt dışında 
çalışmakta olan Türk doktorlarının Türkiye’ye getirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/815) [20/24:49]; [23/67:524]

CELAL KARGILI (İÇEL): Konya Ovası ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
sulu ziraatin uygulanmasına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen’in 
yazılı cevabı (7/818) [20/24:49]; [20/37:681-683]

CELAL KARGILI (İÇEL): Ankara-İstanbul demiryolu ile karayolunun ne 
zaman çift yol gidiş-geliş yapılacağına dair (7/809) [20/24:48]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, ulaşımın deniz ve 
demiryollarına kaydırılması için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/817) [20/24:49]; 
[23/60:298]

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (ÇANAKKALE): Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu’nun Çanakkale Valeks Fabrikasında stok edilen çimentoya dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/633) [20/27:200]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, hayat pahalılığının 
artış nedenlerine ve bu artışı önlemek maksadıyla Devlet satış, alış pazarları kurulup 
kurulmayacağına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/669) 
[20/27:205]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldânlı’nın, 
Güneş Matbaacılık A.Ş. Nin satılacağı haberine ve son kâğıt zamlarına dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/699) [20/27:209]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Şemdinli-Yüksekova karayolunun yapımına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/828) 
[20/27:177]; [20/37:687-688]

TURGUT TOPALOĞLU (ADANA): Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu’nun, 
1970 tarım sayımı sonuçlarına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı İlhan Öztrak’ın 
yazılı cevabı (7/754) [20/27:218]

İHSAN KABADAYI (KONYA): Konya Milletvekili İhsan Kabadayı’nın, 1971 
yılına ait ilk, ikinci ve üçüncü milli gelir ön tahminlerine dair soru önergesi, ve 
Devlet Bakanı İlhan Öztrak’ın yazılı cevabı (7/755) [20/27:219]
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SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon’un Çay ilçesine 
bağlı Karamık Karacaören kasabası ilkokulunun noksanlarının giderilmesine dair 
önergesi, ve Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar’ın, yazılı cevabı (7/726) [20/27:214]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Mersin Gübre Fabrikasının 1 Ağustos 1971 tarihinde açılmamasının 
sebeplerine dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez’in 
yazılıcevabı (7/662) [20/27:203]

MEHMET TÜRKMENOĞLU (KAYSERİ): Biçer-Döver, tohum ve gübre 
yetersizliğine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Ticaret Bakanı 
Naim Talü’nun yazılı cevapları (7/694) [20/27:207]

HİLMİ OKÇU (MANİSA): Manisa Milletvekili Hilmi Okçu’nun, Salihli Valeks 
Fabrikasının mevcut durumuna dair soru önergesi ve sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/598) [20/27:199]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak Kız Öğretmen Okulu inşaatına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/827) [20/28:239]; [20/37:686-687]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, ihtisas yapacak 
ve özel muayenehane açacak doktorların Devlet hastanelerinde mecburi hizmete tabi 
tutulmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/826) [20/37:684-686]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’ nın, İstanbul, Ankara 
ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde açılan özel muayenehane ve hastanelerin 
dondurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/825) [20/28:239]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından tehlikelidir kaydı ile bütün dünyada 
satışı yasaklanan ‘Entero Bioforme’ adlı ilaca dair (7/824) [20/28:239]; [23/60:306]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, Ordu ili 
Mesudiye ilçesi Çukuralan köyü muhtarının ilçe jandarma komutanı tarafından 
dövüldüğüne dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı 
(7/1154) [20/28:242]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Cumhurbaşkanımızın 22.12.1971 tarihli Milliyet 
Gazetesine vermiş olduğu demecine dair (7/806) [20/29:323]

HASAN ALİ GÜLCAN (ANTALYA): Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan’ın, 
Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli 1 Sütleğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/807) 
[20/29:363]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ilindeki vakıflara ait ev, dükkan ve binaların 
miktarlarına, kira durumlarına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı İlyas Karaöz’ün 
yazılı cevabı (7/745) [20/29:359]
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VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ilindeki vakıflara ait ev,dükkan ve binaların miktarlarına kira,durumlarına dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı İlyas Karaöz’ün yazılı cevabı (7/735) [20/29:358]

Balıkesir Milletvekilli Mevlüt Yılmaz’ın, din görevlilerine baskı ve müdahale 
yapılmakta olduğuna dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı 
cevabı (7/665) [20/29:357]

BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA): Konya Milletvekili Bahri Dağdaş’ın, 1965 
yılından 1970 yılı sonuna kadar iller İtibariyle tarım kazançları ve bu kazançlardan 
tahsil edilen vergi miktarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in 
yazılı cevabı (7/675) [20/29:357]

HÜSEYİN DOLUN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun’un, 
öğretmenlerimizin Devlet tiyatroları, opera ve balesinden indirimli yararlanmalarına 
dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/784) 
[20/29:361]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar verilen, infaz edilen ve affedilen idam cezalarına dair (7/860) 
[20/32:453]

YAVUZ ACAR (AMASYA): Amasya Milletvekili Yavuz Acar’ın, Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilâtı personelinin durumuna dair (7/844) 
[20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hangi devletlerden ne miktar yardım alındığına dair (7/850) 
[20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hangi devletlerle anlaşma yapıldığına dair (7/854) [20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar kimlerin bakanlık görevinde bulunduklarına dair (7/849) 
[20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar ülkemizde üs ve tesis kuran devletlere dair (7/853) 
[20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ülkemizi ziyaret eden Devlet Başkanları ile Devlet 
Başkanlarımızın ve Başbakanlarımızın dış ülkelere kaç defa gittiklerine dair (7/851) 
[20/32:454]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, gecekonduların 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/837) [20/32:451]; [23/60:310]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, işçi dövizlerinin 
sanayide kullanılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/847) [20/32:452]; 
[28/154:308]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, işsizliğin 
önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/832) [20/32:451]; [25/97:47]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de gelir 
dağılımının durumuna dair (7/836) [20/32:451]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Üretim ve tüketim 
kooperatifleri kurulması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/856) [20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, vergi kaybının 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/838) [20/32:452]; [23/60:313]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, yabancı teknik 
eleman ithaline son vermek için tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/857) [20/32:452]; [27/144:291]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş, Ahır 
dağında kurulması düşünülen televizyon istasyonunun Gaziantep’e naklinin 
nedenlerine dair (7/831) [20/32:451]; [23/60:308]

İSMET KAPISIZ (YOZGAT): Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız’ın, donyağı 
ithalinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına dair (7/829) [20/32:451]; [24/74:53-55]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar 
Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun, Afyon Karahisar ilinde TCDD tarafından 
tesis edilen travers fabrikasındaki işçilere dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/840) [20/32:452]; [20/37:688]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarsus’ta bir 
Sosyal Sigorta Hastanesinin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/859) 
[20/32:453]; [23/60:329]

İBRAHİM ABAK (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İbrahim Abak’ın, 
İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hizmet 
tarifelerine dair (7/845) [20/32:452]; [23/60:316]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hizmet 
tarifelerine dair (7/848) [20/32:452]; [23/60:322]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, belediyeler ve 
köyler itibariyle kahvehane adedine dair (7/855) [20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, gecekonduların 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/837) [20/32:451]

YAVUZ ACAR (AMASYA): Amasya Milletvekili Yavuz Acar’ın, Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilatı personelinin durumuna dair (7/844) 
[20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar yabancı sermaye girdisi ve yurt dışına kâr transferine dair 
(7/861) [20/32:453]
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(YOZGAT): Yozgat Milletvekili İsmet Kapısızın, donyağı ithalinde yolsuzluk 
yapıldığı iddialarına dair (7/829) [20/32:451]; [20/74:53]

CELAL KARGILI (İÇEL): Okuma yazma bilmeyen nüfusun sayısına dair 
(7/835) [20/32:451]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Türkiye’de eğitim 
reformunun gerçekleşmesine dair (7/833) [20/32:451]; [23/60:309]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Askeri 
hastanelerde çalışan personelin durumuna dair (7/843) [20/32:452]; [24/74:55-56]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, hastanelerde 
çalışan personelin durumuna dair (7/842) [20/32:452]; [23/60:315]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş Sümerbank Tekstil Fabrikasının tevsiinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair (7/830) [20/32:451]; [23/60:308]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarım sektörüne 
sermaye aktarılması ve işgücünün prodüktivitesinin yükseltilmesi için ne gibi 
tedbirler alınacağına dair (7/846) [20/32:452]; [23/60:321]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar dış ticaret ilişkilerimizin hangi devletlerle olduğuna dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talü’nun yazılı cevabı (7/852) [20/32:452]; 
[20/37:688]

CELAL KARGILI (İÇEL): Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kalkındırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair (7/839) [20/32:452]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, turizmde israflı 
yatırımlardan kaçınılması için (7/834) [20/32:451]; [23/67:524]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Turizm polisi 
teşkilâtı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/858) [20/32:453]; 
[23/60:329]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar 
Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun, Afyon Karahisar TCDD Travers Fabrikasında 
çalışan işçilerin ve bu fabrikanın satış durumuna dair (7/841) [20/32:452]; [23/60:314] 

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bankaların 
1971 yılı içinde dağıttıkları ikramiye ve yaptıkları reklâm masraflarına dair (7/873) 
[20/34:462]; [24/78:260-261]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, millileştirilen 
işletmelere dair (7/872) [20/34:462]; [25/97:49]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’ye gelen 
göçmenlerin miktarına dair (7/870) [20/34:462]; [23/67:538]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, uluslararası 
yarışmalarla kimlerin ne gibi ödüller aldıklarına dair (7/874) [20/34:462]
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OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, sağlığa zararlı ilaçların sosyal Sigortalar Kurumunca alınıp 
alınmadığına dair (7/862) [20/34:462]; [23/67:527]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar Türk vatandaşlığından çıkarılanların adedine dair (7/868) 
[20/34:462]; [23/67:535]; [24/74:55-59]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
otel, lokanta ve eğlence yerlerinin adedine dair (7/869) [20/34:462]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de vuku bulan tabii âfetlere dair (7/866) [20/34:462]; 
[23/67:532]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ki,orman yangınlarına dair (7/864) [20/34:462]; [23/67:530]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kürtajın serbest 
bırakılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/867) [20/34:462]; [23/67:533]

İçel Mİlletvekili Celâl Kargılı’nın, bankaların 1971 yılı içinde dağıttıkları 
ikramiye ve yaptıkları reklâm,masraflarına dair (7/873) [20/34:462]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
otel, lokanta ve eğlence yerlerinin adedine dair (7/869) [20/34:462]

MUALLA AKARCA (HATİCE MUALLA AKARCA) (MUĞLA): Muğla 
Milletvekili Muallâ Akarca’nın, özel sektör kesimindeki turistik tesislerin durumuna 
dair (7/863) [20/34:462]

MEHMET TURGUT (BURSA): Bursa Milletvekili Mehmet Turgut’un, Fransız 
vatandaşlarının gönderdikleri mektup üzerine Başbakanın vermiş olduğu cevaba 
dair (7/875) [20/35:469]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ihraç edilen madenlerimize dair (7/881) [20/35:470]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, TC Ziraat 
Bankasının verdiği kredilere dair (7/813) [20/35:482]; [23/67:522]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
resmi araba miktarına dair (7/871) [20/35:470]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de 
yabancı sermayenin iştiraki bulunduğu şirket ve işletme sayısına dair (7/880) 
[20/35:470]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
Gemlik’te kurulması kabul edilen Marmara Bölgesi, gübre kompleksine dair (7/896) 
[20/35:471]; [24/74:66-67]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
amatör ve profesyonel şöför ehliyeti adedine dair (7/891) [20/35:470]; [23/67:548]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk el 
sanatlarının geliştirilmesi için düşünülen tedbirlere dair (7/892) [20/35:470]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk halıcılığının 
inkişafı için araştırmalar yapılıp yapılmadığına dair (7/877) [20/35:470]; [23/67:539]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar açılan ilkokul, ortaokul lise, üniversite ve yüksek okul 
sayısına dair (7/888) [20/35:470]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar sari hastalıklardan ölen insan sayısına dair (7/884) 
[20/35:470]; [23/67:542]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Doğu’da 
uygulanan Sosyalizasyon denemesine dair (7/816) [20/35:492]; [23/58:224]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, il ve 
ilçelerimizdeki Devlet hastaneleri ile bu hastanelerdeki doktorların miktarına dair 
(7/893) [20/35:470]; [23/67:549]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
eczane sayısına dair (7/885) [20/35:470]; [23/67:545]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki özel 
klinik ve hastane sayısına dair (7/887) [20/35:470]; [23/67:546]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de serbest 
muayenehane sahibi doktorların sayısına dair (7/886) [20/35:470]; [23/67:546]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
Gemlik’te kurulması kabul edilen Marmara bölgesi, gübre kompleksine dair (7/896) 
[20/35:471]; [24/74:66]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ihracedilen canlı hayvan miktarına dair (7/879) [20/35:470]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ihracedilen yaş sebze ve meyva miktarına dair (7/878) 
[20/35:470]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ihraç ürünlerimizden ne miktar gelir sağlandığına dair 
(7/876) [20/35:470]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk çiftçiliğinin 
inkişafı için ne gibi araştırmalar yapıldığına dair (7/889) [20/35:470]; [24/74:60-61]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk halıcılığının 
inkişafı için araştırmalar yapılıp (7/877) yapılmadığına dair [20/35:470]; [23/67:539]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Hacca giden vatandaşlarımızın sayısına dair (7/882) 
[20/35:470]; [23/67:541]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’nin turizm gelir ve giderlerine dair (7/890) 
[20/35:470]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Turizm gelir ve 
gideri bakımından dünyada kaçıncı sırayı işgal ettiğimize dair (7/894) [20/35:470]; 
[24/74:63-65]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk el sanatlarının 
geliştirilmesi için düşünülen tedbirlere dair (7/892) [20/35:470]; [24/74: 62-63]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de denize 
girmeye müsait plaj sayısına dair (7/883) [20/35:470]

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (UŞAK): Uşak Milletvekili M. Fahri 
Uğrasızoğlu’nun, yabancı ülkelerde okuyan öğrencilerimizin durumuma dair (7/221) 
[20/326:542]

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) 
(KAYSERİ): 1965-1970 yıldan arasında komünizm propagandası yapma gerekçesiyle 
toplantıları kitap ve haklarında dâva açılan kuruluş, dernek ve şahısların adedine dair 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Suat Bilge’nin yazılı cevabı (7/653) [20/37:661]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, İstanbul Veteriner Fakültesinin nereye kurulacağına dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/690) [20/37:663]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Devletin 
yüksek kademelerinde görev yapmış kişilerin, yurt dışında ücret karşılığında 
çalıştırılmalarının engellenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/795) [20/37:679]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İzmit Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin yapılmayış sebebine 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/793) [20/37:678]

MEHMET SAİT REŞA (HATAY): Hatay Milletvekili Sait Reşa’nın, Seyitler ve 
Selevir barajlarından 1965-1970 yıllarında akan su miktarına dair (7/775) [20/37:675]

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (GİRESUN): Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz’in, Fiskobirlik’ten iki kişinin yurt dışına gönderiliş sebebi ile Fiskobirlik’çe 
bâzı bakanlık mensuplarına hediyeler dağıtıldığı söylentilerine dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Naim Talü’nun yazılı cevabı (7/783) [20/37:676]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, kooperatiflerde, tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlayacak 
fonda toplanan meblâğa dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talü’nun yazılı 
cevabı (7/803) [20/37:680]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
emekli memur ve işçi çekleri ödemelerinde, Ziraat Bankası Zonguldak şubesi 
tarafından gerekli kolaylığın gösterilmesine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim Talü’nun yazılı cevabı (7/728) [20/37:664]
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İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve Selâhaddin 
Babüroğlu’nun, Ulaştırma Bakanlığında yapılan tayinlere dair soru Önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman’ın yazılı cevabı (7/789) [20/37:677-678]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bugünkü ödeme 
temposuyla dış ve iç borçlarımızın kaç yılda ödeneceğine dair (7/906) [20/38:713]; 
[24/84:425-426]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar inşa edilen karayolu miktarına dair (7/898) [20/38:713]; 
[24/74:67-68]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
sendika ve bu sendikalara bağlı işçi sayısına dair (7/901) [20/38:713]; [24/74:69-70]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de çıkarılan dergi ve gazete sayısına dair (7/911) 
[20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
cami ve imam sayısına dair (7/909) [20/38:713]; [24/74:89]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
dağıtılan resmi ilânlara dair (7/910) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’nin 
yabancı memleketindeki elçilik binalarına dair (7/902) [20/38:713]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hangi devletlere petrol arama ruhsatı verildiğine dair (7/913) 
[20/38:714]; [24/74:89-90]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar memleketimizdeki mühendis, mimar ve tekniker sayısına 
dair (7/912) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar üretilen doğal servetlerimizin miktarına dair (7/914) 
[20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar tüketilen içki miktarına dair (7/908) [20/38:713]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar tüketilen sigara miktarına dair (7/907) [20/38:713]; 
[24/74:84-87]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar trafik kazalarında ölen ve sakat kalan insan sayısına dair 
(7/904) [20/38:713]; [24/74:73]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar vuku bulan büyük yangın adedine dair (7/905) [20/38:713]; 
[24/74:73-83]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar erozyondan kayba uğrayan toprak miktarına dair (7/916) 
[20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar sulanabilir hale getirilen arazi miktarına dair (7/915) 
[20/38:714]; [24/74:90]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hayat pahalılığının yükseliş oranına dair (7/900) [20/38:713]; 
[24/74:68-69] 

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki orman arazisine dair (7/903) [20/38:713]; 
[24/74:70-72]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar hayvanla işlenen arazi miktarına dair (7/923) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar traktörle işlenen tarım arazisine dair (7/922) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki canlı hayvan sayısına dair (7/920) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyet 
ilanından bugüne kadar Türkiye’deki veteriner sayısına dair (7/919) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar Türkiye’deki yüksek ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni 
sayısına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen’in yazılı cevabı (7/918) 
[20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Türkiye’deki 
koyun tüketimine dair (7/924) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
kuzuların durumuna dair (7/925) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
tarıma elverişli arazi miktarına dair (7/921) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yılda insan başına 
tüketilen et, süt, yumurta ve tahıl miktarına dair (7/926) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’nin 
turistik zenginlik ve güzelliklerinin tanıtılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/917) [20/38:714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
ruhsatlı televizyon sayısına dair (7/927) [20/38:714]; [24/78:277-279]

CAHİT ANGIN (ÇORUM): Çorum Milletvekili Cahit Angın’ın, özel okul yatırım 
indiriminden yararlanan şahıslara ve bu yolla Hazinenin uğradığı vergi ziyanına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’ın yazılı cevabı (7/658) [20/39:852]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar cinayetle öldürülen insan sayısına dair (7/936) [21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar evlenme ve boşanma miktarına dair, (7/339) [21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hapisanelerdeki insan sayısına dair (7/937) [21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar icra takibine verilmiş dosya miktarına dair (7/988) 
[21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki avukat ve hâkim sayısına dair (7/935) 
[21/41:116]; [24/78:290-291] 

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar inşa edilen demiryolu miktarına dair (7/928) [21/41:116]

İçel Milletveklili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye’de konut sayısına dair (7/930) [21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kiracı ve ev sahibi 
vatandaşlarımızın sayısına dair. (7/931) [21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, köy ve şehir 
konutlarının durumuna dair (7/929) [21/41:116]; [24/78:282-284]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de 
gecekonduda yaşayan insanların sayısına dair (7/932) [21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): 1970-1971 ders yılı sonunda ilk, orta,lise, üniversite 
ve yüksek öğrenimde sınıfta kalan öğrenci sayısına dair (7/948) [21/41:117]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ilk, orta ve yüksek öğrenim yapanların miktarına dair (7/940) 
[21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de araştırma yapan arkeolog miktarına dair (7/942) 
[21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de ilk, orta, lise, gece lisesi, kız ve erkek sanat 
enstitüsü ile üniversite ve yüksek okullardaki öğrenci sayısına dair (7/949) 
[21/41:117]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki öğretmen ve öğretim görevlisi sayısına dair 
(7/947) [21/41:117]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de okuma olanaklarından yoksun çocuk sayısına 
dair (7/944, 7/945,7/946) [21/41:117]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
kütüphane, kitaplık ve kitap sayısına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı 
İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/943) [21/41:117] [24/84:428,609-610,616,785]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Türkiye’deki 
tarihi eserlerin adedine dair (7/941) [21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki orman yüksek mühendisi, teknikeri, muhafaza 
ve kesim memuru sayısına dair (7/934) [21/41:116]; [24/78:287-290]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de tüketilen yapacak ve yakacak odun miktarına 
dair (7/933) [21/41:116]; [24/78:285-286]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki, ebe, hemşire ve sağlık memuru sayısı ile kaç 
kişiye bir ebe,sağlık memuru ve hemşire düştüğüne dair (7/950,7/951) [21/41:117]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar inşa edilen demiryolu miktarına dair [21/41:116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan memur ve işçi 
miktarına dair (7/964) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kar ve zarar durumlarına dair 
(7/962) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yatırımlarına dair (7/961) 
[21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bu yana Bakanlığımız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/963) 
[21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Personel 
Kanununun yürürlüğe konmasından bu yana bakanlıklardan ve Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinden istifa eden idari ve teknik personel sayısına dair (7/965) 
[21/45:485]; [27/144:293]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, İzmir’de inşa edilen Halkapınar spor tesislerine dair (7/960) 
[21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, bugüne kadar 
Kıbrıs’a yapılan yardımlara dair (7/967) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kurulduğundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde Türkiye’de çalışan memur ve işçi sayısına 
dair (7/968) [21/45:485]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kurulduğundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/969) [21/45:485]

HÜSEYİN BALAN (ANKARA): Ankara Milletvekili Hüseyin Balan’ın, 
İzmit’te Petro-Kimya Tesisleri AŞ tarafından kurulması düşünülen Petrol Gazi 
Karası (Carbon Black) tesislerine dair (7/958) [21/45:485]; [24/84:436]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, İzmir’de inşa edilen Halkapınar spor tesislerine dair (7/960) 
[21/45:485]; [24/84:439]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar ilân edilen sıkıyönetim miktarına dair (7/973) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki traktör, kamyon, otobüs, kamyonet, otomobil 
ve münibüs miktarına dair (7/970) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar Türkiye’de kurulan ve faaliyetlerine son verilen siyasi 
partilerin miktarına dair (7/972) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/971) 
[21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/974) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar altın fiyatlarındaki değişikliğe dair (7/978) [21/45:486]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Devlet Bütçesine dair (7/981) [21/45:486]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar paramızın değer kaybına dair (7/976) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar tedavüldeki bank not miktarına dair (7/977) [21/45:486]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki para arzına dair (7/982) [21/45:486]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar yapılan yatırım harcamalarına dair (7/979) [21/45:486]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Emekli 
Sandığının kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’deki emekli insan sayısına dair 
(7/980) [21/45:486]; [25/97:50]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kurulduğundan 
bugüne kadar Emekli sandığına kayıtlı üye sayısına dair (7/984) [21/45:486]; 
[27/144:293]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kurulduğundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde Türkiye’de çalışan memur ve işçi sayısına 
dair (7/983) [21/45:486]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kurulduğundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/975) [21/45:485]; [24/88:646]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar doğan her bin çocuktan ölenlerin sayısına dair (7/952) 
[21/45:484]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar intihar eden insan sayısına dair (7/957) [21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar sakat insan sayısına dair (7/954) [21/45:484]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar tedaviye tabi tutulan akıl hastası sayısına dair (7/956) 
[21/45:485]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki bakıma muhtaç ve kimsesiz insan sayısına dair 
(7/953,7/955) [21/45:484]

BAHİR ERSOY (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy’un, 
memleketimizin 1958 yılından beri yabancı firmalara ne miktar navlun ödediğine 
dair (7/959) [21/45:485]; [24/84:438]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
Elma Tarım Satış Kooperatifinin borçlarına sebebine dair (7/719) [23/58:195]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Nihat Erim 
Hükümeti kuruluşundan bugüne kadar tayin ve nakledilen Devlet personeline dair 
(7/670) [23/58:194]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1972 yılı bütçesinin 
açıksız olarak kapanması için düşünülen tedbirlere dair (7/756) [23/58:204]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar ile ilgili reformlara dair (7/777) [23/58:213]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, görevini 
kötüye kullanmak iddiasıyle yargılanmakta olan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel 
Müdürünün, bu görevinden el çektirilmeyiş nedenine dair (7/780) [23/58:214]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Hindistan ile 
Pakistan arasındaki ihtilâf sebebiyle Hükümetin izleyeceği politika hakkında 
parlâmentoya bilgi verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair (7/796) [23/58:217]

HASAN TÜRKAY (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hasan Türkay’ın, Afyon 
Karahisar, Bingöl, Burdur, Denizli, Elâzığ, Kütahya, Maraş,Van ve Gaziantep 
illerimizde grev ve lokavt hareketlerinin yasaklanma kararının ne zamana kadar 
devam edeceğine dair (7/985) [23/58:103]
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HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Güneş 
Matbaacılık TAŞ’nin durumuna dair (7/986) [23/58:103]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, son günlerde 
tutuklanan ve gözaltına alınan öğretmenlere dair (7/621) [23/58:193]

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar 
Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu’nun, 6187 sayılı Kararnamenin uygulanmasına 
dair (7/317) [23/58:189]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Etibank Genel Müdürlüğünce veya bağlı kuruluşlarınca verilen 
reklamlara ve alınan personele dair (7/617) [23/58:190]

HÜSEYİN ÇINAR (SİVAS): Sivas-Şarkışla ilçesi Akçakışla bucağı Jandarma 
Karakolu Komutanının köylü vatandaşlarımıza kanun dışı muamele yaptığı iddiasına 
dair (7/987) [23/58:103]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak-Karabük motorlu tren 
seferlerindeki izdihamın önlenmesine dair (7/792) [23/58:215]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar verilen, infaz edilen ve affedilen idam cezalarına dair (7/860) 
[23/60:330]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in (6/207 
numaralı) Başbakandan sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine dair [23/60:261]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, iller belediyeler 
ve köyler itibariyle kahvehane adedine dair (7/855) [23/60:327]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, İstanbul, Ankara 
ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde açılan özel muayenehane ve hastanelerin 
dondurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/825) [23/60:307]

ALİ İHSAN GÖĞÜŞ (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş’ün 
(6/123) sayılı Başbakandan sözlü soru önergesini geri aldığına dair [23/62:392]

CELAL KARGILI (İÇEL): Başbakanın Hindistan-Pakistan anlaşmazlığı ile 
ilgili beyanatlarına dair (7/1017) [23/62:381]; [25/97:55]

MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar’ın, Başbakanın Associed Pres muhabirine verdiği iddia olunan demece dair 
(7/1029) [23/62:382]; [25/97:65]

(ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşinin, Timotny Davey adlı bir genç 
için İngiliz basın, radyo ve televizyonu tarafından yapılan yayıma dair (7/1020) 
[23/62:381]

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (ANKARA): Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu’nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren işyerlerinin 
teftiş sistemine dair (7/1028) [23/62:382]; [27/147:489]
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BAHA MÜDERRİSOĞLU (KONYA): Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoğlu’nun, Çumra ilçesinin Karamankırı, İçeri çumra, Akviran nahiyesindeki 
Kur’an kursları evraklarına toplum polisi tarafından el konulduğu iddiasına dair 
(7/1023) [23/62:381]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, Timothy Davey 
adlı bir genç için İngiliz basın, radyo ve televizyonu tarafından yapılan yayına dair 
(7/1020) [23/62:381]

REFET SEZGİN (ÇANAKKALE): Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin’in 
Biga Barajının durumuna dair (7/1016) [23/62:381]; [25/97:54]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak EKİ Müessesesi Mensupları Yapı Kooperatifinin konut yapımında 
çıkarılan güçlüklere dair (7/1027) [23/62:382]

ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN): Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar’ın, 
12 Mart 1971 tarihinden önceki Hükümet zamanında, idarecilerin Hükümete karşı 
direnişe geçmeleri iddiasına dair (7/1025) [23/62:381]; [25/97:61]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Nazilli’ye bağlı Bekirler köyüne bir ilkokul binasının ne zaman 
yaptırılacağına dair (7/1013) [23/62:381]; [25/97:53]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk 
öğrencilerinin yurt dışında öğrenim yapma arzularını ortadan kaldıracak ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair (7/1015) [23/62:381]; [27/144:298]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
Milli Türk Musikisi Konservatuarı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1024) [23/62:381]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, ordudan 
uzaklaştırılan 68 subaya dair (7/1026) [23/62:381]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): 1960-1971 yılları 
arasında Coca Cola, Pepsi Cola ve Tuborg firmalarına hangi şartlarla müsaade 
verildiğine dâir (7/1019) [23/62:381]; [27/144:301]

MEVLÜT YILMAZ (BALIKESİR): Haşhaş Ekimini Yasaklayan Türk-
Amerikan anlaşmasına dair (7/1021) [23/62:381]; [25/97:56]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, haşhaş ekiminin 
durumuna dair (7/1014) [23/62:381]

ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN): Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar’ın, 
Maliye Başkanlığı Dış Tediyeler Muhasebe Müdürü Nezir Murgan hakkında 
Ulaştırma Bakanına tevcih ettiği 24.2.1972 tarihli 7/1009 sayılı yazılı soru önergesini 
geri aldığına dair [23/62:391]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Atatürk Müzesi 
adı altında bir müzenin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/865) 
[23/67:531]
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GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Topalçavuş 
köyünden bir şahsın istiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1031) 
[23/68:581]; [27/147:491]

MEHMET TURGUT (BURSA): Bursa Milletvekili Mehmet Turgut’un Yükseliş 
Kolejinin Devlet tarafından satınalındığı haberinin doğru olup olmadığına dair 
(7/1039) [23/71:681]; [27/147:504]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlilerinden bâzılarının sıkıyönetim 
mahkemelerince gözaltına alınış nedenlerine dair (7/1040) [23/71:681]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, Yalova 
ilçesine bağlı Esen ve Kocadere köylerine iskele, barınak ve mendirek yapılması 
plân ve programlara alınıp alınmadığına dair (7/1038) [23/71:681]; [24/97:67]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ ün, 12.3.1972 Pazar günü Gaziantep’te oynanan Türkiye 
Amatör Grup Şampiyonluğu maçı sırasında meydana gelen olayların sorumlularına 
dair (7/1034) [23/71:681]; [27/147:492]

Maraş Millekvekili İbrahim Öztürk’ün, 12.3.1972 Pazar günü Gaziantep’te 
oynanan Türkiye Amatör Grup Şampiyonluğu maçı sırasında meydana gelen 
olayların sorumluklarına dair (7/1034) [23/71:681]; [27/147:492]

İLHAMİ SANCAK (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancak’ın, 
Yalova ilçesine bağlı Dereköy’ün heyelan yükünden başka bir yere nakli için yapılan 
çalışmalara dair (7/1035) [23/71:681]; [25/97:66]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
İstanbul Belediye sınırları dışında kalan ilçelere bağlı köylerin yol, elektrik ve su 
ihtiyaçlarına dair (7/1037) [23/71:681]; [27/147:494]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, Yalova 
ilçesine bağlı Esen ve Kocadere köylerine iskele, barınak ve mendirek yapılması 
plân ve programlara alınıp alınmadığına dair (7/1038) [23/71:681]; [25/97:67]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz’ın, 
turizm gelirlerinin azalmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
(7/1045) [23/71:682]; [27/147:508]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Egemensur 
köyünden bir şahsın İstiklal Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1033) 
[23/71:681]; [27/147:491]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Sarıyer 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1032) 
[23/71:681]
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GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Tazegül 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müraca ata dair (7/1030) 
[23/71:681]; [27/147:490]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Müdürge köyünden bir 
şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1042) [23/71:682]; 
[27/147:507]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Narman ilçesi Koyunören 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1041) 
[23/71:682]; [27/147:506]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Oltu ilçesi Başıklı (Kiğik) 
köyünden bir şahsın istiklal Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1044) 
[23/71:682]; [27/147:507]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Oltu ilçesi Yarbaşı köyünden 
bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1043) [23/71:682]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
Yalova ilçesine bağlı Esen ve Üvezpınar köyleri ile Orman İdaresi arasında çıkan 
ihtilâflara dair (7/1036) [23/71:681]; [25/97:67]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz’ın, 
turizm gelirlerinin azalmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
(7/1045) [23/71:682]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya İli Korkuteli-Elmalı yolu inşaatının 
durdurulma denenine dair (7/1047) [23/72:716]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Türk soylu olup Kuzey Suriye’de yaşamakta iken 1939 yılında 
geçici ikâmet belgesiyle Türkiye’ye İltica edenlerin Türk vatandaşlığına alınıp 
alınmayacaklarına dair (7/1051) [23/72:717]; [27/147:513]

İzmir Miletvekili Münir Daldal’ın, Ünye’de görevli 3 İngiliz teknisyenin 
kaçırılma olayıyle ilgili resmi makamlara hitaben yazılmış bir mektubun bulunup 
bulunmadığına dair (7/1049) [23/72:716]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’da 
Karaboynuzlar okul Müdürünün Kastamonu iline naklinin nedenine dair (7/1048) 
[23/72:716]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Sinop ili 
Durağan ilçesinin sağlık ihtiyaçlarına dair (7/1050) [23/72:716]; [27/147:512]
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KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (AYDIN): Aydın Milletvekili K. Ziya Öztürk’ün, 
Muğla’da yapılması kararlaştırılan hava alanının Aydın’da yapılmasının daha yararlı 
olup olmayacağına dair (7/1046) [23/72:716]; [25/97:68]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, bugüne kadar 
yurt dışına gönderilen ve gitmek için sıra bekleyen kadın ve erkek işçi miktarına dair 
(7/1077) [24/73:4]; [28/154:322]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, Bugün Gazetesi 
sahibine dair soru önergesi ve Başbakan adına, İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı 
cevabı (7/184) [24/74:50-52]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk çiniciliğinin 
inkişafı için ne gibi araştırmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim Talü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevapları (7/889) 
[24/74:60-61]; [24/78:262]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın Tekstil Fabrikasındaki huzursuzluğun giderilmesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair (7/1057) [24/77:195]; [27/147:516]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, yurt dışına işçi sevkinin 
kolaylaştırılmasına ve işçi dövizlerinin köy kalkındırmasında kullanılmasına dair 
(7/1058) [24/77:195]

TALAT ORHON (İZMİR): İzmir İli Göztepe’de muhim bir şahsın pasaport 
alamayış nedenine dair (7/1052) [24/77:195]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, yurt dışına işçi 
şevkinin kolaylaştırılmasına ve işçi dövizlerinin köy kalkınmasında kullanılmasına 
dair (7/1058) [24/77:195]; [27/147:519]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, suni gübre fiyatlarının 
düşürülmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair (7/1059) [24/77:195]; 
[27/147:521]

HASAN DEĞER (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer’in, Et 
ve Balık Kurumunun dana ve sığır etine yaptığı zamlara dair (7/1056) [24/77:195]; 
[27/147:515]

BURHANETTİN ASUTAY (İZMİR): İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay’ın, 
bankaların, reklamlar, ikramiyeler ve banka yöneticileri için ödedikleri paraların 
miktarına dair (7/800) [24/78:256]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar Türkiye’deki yüksek ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni 
sayısına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen’in yazılı cevabı (7/918) 
[24/78:270-271,274-277]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Personel Kanunu 
uygulamasından doğan aksaklıkların ve çelişkilerin yetki kanunu ile giderilmesi için 
çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair (7/1067) [24/83:351]
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MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, kız 
teknik okullarında uygulanan ‘Phaff’ biçki sistemine dair (7/1065) [24/83:351]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Personel Kanunu 
uygulamasından doğan aksaklıkların ve çelişkilerin yetki kanunu ile giderilmesi için 
çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair (7/1067) [24/83:351]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum’da mukim bir şahsın İstiklâl 
Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1066) [24/83:351]; [27/147:527]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki hekim, diş hekimi ve eczane sayısına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Aykan’ın yazılı cevabı (7/950) 
[24/84:428-429]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı hazırlanırken geri kalmış bölgelere yapılmak yatırımların 
artırılıp artırılmayacağına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’in yazılı 
cevabı (7/988) [24/88:652]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kurulduğundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde Türkiye’de çalışan memur ve isçi sayısına 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halük Bayülken’in yazılı cevabı (7/968) 
[24/88:616-618]

ENVER AKOVA (SİVAS): Batı Berlin’de faaliyet gösteren Türk-Daniş’e 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halük Bayülken’in yazılı cevabı (7/990) 
[24/88:653]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Gümrük Muhafaza memurlarına verilen işgüçlüğü zammının 
amirlerine devredilmesine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in 
yazılı cevabı (7/661) [24/88:606]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Güneş 
Matbaacılık T. A.Ş.’nin durumuna dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye 
Bakanı Sait Naci Ergin’in yazılı cevabı (7/986) [24/88:650]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1971 yılı içinde 
Devlet dairelerinden iş talebinde bulunan üniversite ve yüksek okul mezunu 
gençlerin miktarına dair soru önergesi ve Başbakan Vekili ve Milli Savunma Bakanı 
Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/811) [24/88:607,782-783]

HASAN TÜRKAY (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hasan Türkay’ın, Afyon 
Karahisar, Bingöl, Burdur, Denizli, Elâzığ, Kütahya, Maraş,Van ve Gaziantep 
illerimizde grev ve lokavt hareketlerinin yasaklarına kararının ne zamana kadar 
devam edeceğine dair soru önergesi ve Başbakan Vekili ve Milli Savunma Bakanı 
Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/985) [24/88:648]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Koçarlı-Bağarası yolunun 
asfaltlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/998) [24/92:811]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Bulgaristan’daki 
Türkleri imha ve Bulgarlaştırma hedefi güdüldüğü hakkında bir gazetenin haberine 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halük Bayülken’in yazılı cevabı (7/994) 
[24/92:808]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma’nın, Paris’teki Türk Öğrenci Birliğinin çalışmalarına dair soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı Halük Bayülken’in yazılı cevabı (7/1000) [24/92:812]

ENVER AKOVA (SİVAS): Sivas Milletvekili Enver Akova’nın, vali tarafından 
görevinden alındığı, hakkında soruşturma açıldığı ve mahkemeye sevk edildiği iddia 
olunan Sivas Atatürk İlkokulu öğretmenine dair soru önergesi ve Başbakan adına 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/991) [24/91:805]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, 1970 ve 
1971 mali yılı bütçelerinde tahmin edilen gelir ve gider ile gerçekleşen gelir ve gider 
miktarına dair soru Önergesi ve Maliye Bakamı Sait Naci Ergin’in yazılı cevabı 
(7/995) [24/92:809]

ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN): Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar’ın, 
Maliye Bakanlığı Ankara Dış Tediyeler Muhasebe Müdürünün aldığı tohumluk 
nedeniyle Hazineye olan borcuna dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin’in yazılı cevabı (7/1008) [24/92:816]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya 
ilinde son bir sene içinde kendi arzusu dışında yeri değiştirilen ilkokul öğretmeni 
sayısına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı 
(7/996) [24/92:810]

HASAN KORKUT (KIRKLARELİ): Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut’un, 
Babaeski Lisesi Başmuavini ile Edebiyat grubu öğretmeninin başka yere tâyinlerine 
dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/1003) 
[24/92:816]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak Ticaret Lisesi Müdürünün kanunsuz tasarruflarına dair (7/992) [24/92:806]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Etimesgut, 
Kayseri ve Eskişehir uçak fabrikalarına dair (7/989) [25/97:50]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, ABD ile yapılan 
Hibe Anlaşması gereğince yasaklanan haşhaş ekimine dair (7/1005) [25/97:51]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, ordudan 
uzaklaştırılan 68 subaya dair (7/1026) [25/97:63]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, haşhaş ekiminin 
durumuna dair (7/1014) [25/97:53]
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AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak E. K. İ. Müessesesi Mensupları Yapı Kooperatifinin konut yapımında 
çıkarılan güçlüklere dair (7/1027) [25/97:63]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, bir 
şahsın karakolda falakaya yatırıldığı iddiasına dair, (7/1075) [25/97:4]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yurt dışında 
çalışan işçilerimizin sağladığı döviz miktarına dair (7/1076) [25/97:4]; [28/154:321]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
Milli Türk Musikisi Konservatuvarı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1024) [25/97:60]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki ruhsatlı radyo miktarına dair (7/1072) 
[25/97:4]; [27/147:530]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar dar Türkiye’deki telefon abonman miktarına dair (7/1071) 
[25/97:4]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Türk Hava Yolları 
ile yolculuk yapan parlamenterlerimize dair (7/1074) [25/97:4]; [28/154:310]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, İstanbul’da 
Büyükdere’de, 1954 yılından bugüne kadar kimlere tercihli ve tercihsiz telefon 
verildiğine dair (7/1070) [25/97:4]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan’ın, vergi, 
resim ve harçtan muaf tutulan Devlet kuruluşlarına dair (7/1079) [25/100:173]; 
[28/154:325]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar TBMM üyelerine dair (7/1084) [25/100:173]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
İlânından bugüne kadar Hava Kuvvetlerimizde vuku bulan uçak kazalarına dair 
(7/1080) [25/100:173]; [28/154:326]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar denizlerimizde vuku bulan kazalara dair (7/1081) 
[25/100:173]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de vuku bulan tren kazalarına dair (7/1082) 
[25/100:173]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de vuku bulan uçak kazalarına dair (7/1083) 
[25/100:173]; [28/154:327]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, çok partili 
hayata girdiğimizden bugüne kadar çıkarılan ve değiştirilen siyasi Parti ve seçim 
kanunlarına dair (7/1100) [25/103:269]; [28/154:351]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de, Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve İşçi sayısına 
dair (7/1098) [25/103:269]; [28/154:350]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığını bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1128) 
[25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığıgınız bütçesine dair (7/1129) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1130) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair (7/1110) [25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kuruluşundan bugüne kadar sigortalı işçi miktarına dair (7/1111) 
[25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de, Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına 
dair (7/1090) [25/103:268]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1107) 
[25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1106) [25/103:269]

İçel Milletvekilli Celal Kargılı’nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1096) [25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına 
dar (7/1101) [25/103:269]; [28/154:352]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1102) [25/103:269]; [28/154:353]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de kurulan kooperatiflere dair (7/1114) [25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1112) 
[25/103:269]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1113) [25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar cari kamu harcamalarına dair (7/1078) [25/103:268]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar döviz rezervelerimizin durumuna dair (7/1085) [25/103:268]; 
[28/154:331]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar Hazine açığına dair (7/1086) [25/103:268]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ülkemizde açılan yabancı uyruklu okullara dair (7/1120) 
[25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1121) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair (7/1119) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1123) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair (7/1122) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hastalıkların ve haşaratın ormanlarımıza verdiği zararlara 
dair (7/1118) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar orman içi köylüsüne ödenen para miktarına dair (7/1115) 
[25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1117) 
[25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlğınız bütçesine dair (7/1116) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ithal edilen ilâç hammaddesi İle ilaç miktarına dair (7/1093) 
[25/103:268]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1095) [25/103:268]; [28/154:345]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına 
dair (7/1094) [25/103:268]; [28/154:342]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1091) [25/103:268]; [28/154:340]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de, Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair (7/1091) [25/103:268]; [28/154:339]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hastalık yüzünden ölen hayvan miktarına dair (7/1105) 
[25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar üretilen ve ihracedilen fındık miktarına dair (7/1127) 
[25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1104) 
[25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız büfesine dair (7/1103) [25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de kurulan kooperatiflere dair (7/1112) [25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar üretilen ye ihrac edilen fındık miktarına dair (7/1127) 
[25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair (7/1126) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1125) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Türkiye’deki 
bankalara ve mevduatlarına dair (7/1124) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına 
dair (7/1109) [25/103:270]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1108) [25/103:269]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi mimarına dair (7/1088) 
[25/103:268]; [28/154:334]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığımız bütçesine dair (7/1089) [25/103:268]; [28/154:338]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’deki noter miktarına dair (7/1078) [25/106:428]; 
[28/154:325]

KEMAL ÖNDER (İZMİR): İzmir İli Yeşilyurt Belediye Başkanının sabıkalı 
olduğu haberinin doğru olup olmadığına dair (7/1142) [25/106:385]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, memurların, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının ne zaman 
ödeneceğine dair (7/1144) [25/106:385]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Kore Savaşı 
zamanında hâlâ 200’e yakın Türk esirinin bulunduğu haberine dair (7/1141) 
[25/106:386]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, Çoban Sülü adlı kitabın bâzı resmi bankalar tarafından satın alınıp 
alınmadığına dair (7/1132) [25/106:385]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, döviz rezervimizin Türkiye dışındaki yabancı bankalara 
yatırıldığı iddiasına dair (7/1133) [25/106:385]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Abdurrahman köyü yolunun asfaltlanmasına dair 
(7/1134) [25/106:385]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Sinop ilinin 
bâzı ilçelerine imam kadrolarının ne zaman verileceğine dair (7/1136) [25/106:385]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Yunanistan’da 
yaşayan Türklerin baskı altında bulunup bulunmadıklarına dair (7/1145) [25/106:385]

MEHMET İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): 7/3434 Sayılı Kararnamenin,1-4 
derece memuriyetler hakkındaki hükmünün, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki 
memurlara uygulanmaması nedenine dair (7/1143) [25/106:385]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Kıbrıs sorunu 
ile bu konuda Amerika Birleşik Devletlerinin oyalayıcı politikasına dair (7/1146) 
[25/106:385]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar Türkiye’deki doğum ve ölüm miktarına dair (7/1073) 
[25/106:427]; [25/147:530]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, memurların, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının ne zaman 
ödeneceğine dair (7/1144) [25/106:385]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan’ın, vergi, 
harç ve resimden muaf tutulan Devlet dairelerine dair (7/1131) [25/106:384]
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SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, bir tank 
fabrikasının bulunup bulunmadığı ile İstanbul Ordu evi inşaatının yarıda kalmasının 
sebebine dair (7/1135) [25/106:385]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Narman ilçesi Koyunören 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1139) 
[25/106:385]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ilinde bir şahsın İstiklâl 
Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1138) [25/106:385]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum İli Pasinler İlçesinden bir 
şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1140) [25/106:385]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Kıbrıs sorunu 
ile bu konuda Amerika Birleşik Devletlerinin oyalayıcı politikasına dair (7/1146) 
[25/106:385]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Türkiye’de topraksız, 
az topraklı, ortakçı veya toprak sahibi yanında gündelikçi olarak çalışan aile 
miktarına dair (7/1137) [25/106:385]

ERTUĞRUL AKÇA (MANİSA): Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça’nın, 
Yeşilhisar ve Yağcılı köyleri arasında dolaşmakta olan bir katilin yakalanmaması 
nedenine dair (7/1147) [26/114:51]

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (MUSTAFA ŞİNASİ ÖZDENOĞLU) (ANKARA): 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun, Devlet avukatlarına vekâlet ücreti verilip 
verilmeyeceğine dair (7/1151) [26/114:51]

FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA): Konya Milletvekili 
Faruk Sükan’ın, hububat fiyatlarının 1970 alım dönemi seviyesinde dondurulma 
nedenine dair (7/1149) [26/114:51]

FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA): Konya Milletvekili 
Faruk Sükan’ın, ihtilâlci gruplara dâhil yabancı memleketlerdeki Türk vatandaşlarına 
dair (7/1150) [26/114:51]

VEDAT ÖNSAL (MUSTAFA VEDAT ÖNSAL) (SAKARYA): Sakarya 
Milletvekili Vedat Önsal’ın, memurların, Personel Kanunu uygulanmasından doğan 
9 aylık maaş farklarına dair (7/1152) [26/114:51]

ERTUĞRUL AKÇA (MANİSA): Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça’nın, 
Yeşilhisar ve Yağcılar köyleri arasında dolaşmakta olan bir katilin yakalanmaması 
nedenine dair (7/1147) [26/114:51]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın memurların, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan 9 aylık maaş farklarına dair (7/1148) 
[26/114:51]
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CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, traktör fiyatlarına dair (7/1169) [26/122:365]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, seçim sisteminin 
değiştirilmesi için çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair (7/1171) [26/122:365]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
sel felâketine uğrayan bölgelerdeki Devlet personeline, birikmiş maaş farklarının 
acele ödenmesinin mümkün olup olmadığına dair (7/1173) [26/122:365]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, hâkimlere tabanca taşıma hakkının verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1170) [26/122:365]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklarca verilen silâh taşıma ve 
bulundurma ruhsatının miktarına dair (7/1172) [26/122:365]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
sel felaketine uğrayan bölgelerdeki Devlet personeline, birikmiş maaş farklarının 
acele ödenmesinin mümkün olup olmadığına dair (7/1173) [26/122:365]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, pamuk, buğday ve fındık fiyatlarına dair (7/1179) [26/129:721]

KEMAL ÖNDER (İZMİR): İzmir Milletvekili Kemal Önder’in, İzmir Belediyesi 
ile Buca Belediyesi arasındaki ihtilâfa dair (7/1184) [26/129:721]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş sporun 3. lige alınmaması nedenine dair 
(7/1178) [26/129:721]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi lşgüzar’ın, dış ülkelere 
ödenen birinci lig transfer ücreti miktarına dair (7/1182) [26/129:721]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Osmaniye mahallesi muhtarını öldürenler 
hakkında yapılan İşleme dair (7/1181) [26/129:721]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Ankara ili 
Keskin ilçesinde bir sanatokulu açılmasına dair (7/1183) [26/129:721]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul ili Şile ilçesi Ağva bucağında yapılan çeltik ekimine dair 
(7/1180) [26/129:721]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Adalet Bakanlığına bağlı icra memuru, başkâtip, zabıt katibi ve diğer 
personele yan ödeme yapılıp yapılmaycağına dair (7/1189) [26/133:869]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Ankara il ve ilçelerinde yağmur ve selden zarar gören çiftçilere yardım 
yapılıp yapılamayacağına dair (7/1187) [26/133:869]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 12 Mart 
Muhtırasının hedefine ulaşıp ulaşmadığına dair (7/1192) [26/133:870]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Uşak’ta selden zarar 
görenlere yardım yapılıp yapılmayacağına dair (7/1190) [26/133:869]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, yurt dışında çalışan işçilerimizin ölülerinin yurda getirilmesi ile 
Kırıkkale’de sosyal sigortalar hastanesi yapılmasına dair (7/1188) [26/133:869]

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (GİRESUN): Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz’in, evlilik dışı doğan çoçukların durumuna dair (7/1185) [26/133:869]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşak’ta selden zarar 
gören memurların birikmiş 9 aylık maaş farklarının ödenmesine dair (7/1191) 
[26/133:870]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engin’in, kamyon, kamyonet, otobüs ve traktör miktarı ile fiyatlarına dair 
(7/1186) [26/133:869]

ORHAN BİRGİT (ANKARA): Ankara Milletvekili Orhan Birgit’in basın 
suçundan hükümlü bulunanlara dair (7/1262) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Genel bir basın 
affı çıkarılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1200) [27/137:81]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinin 
fabrika kurulacak 33 il arasında bulunmaması nedenine dair (7/1268) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ahmet Oğuz 
Akal adlı bir şahsın kurduğu Kromit Limited Şirketine verilen krediye dair (7/1259) 
[27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, arsa ve bina 
spekülasyonunu önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1231) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bankaların verdiği 
kredilerin dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1232) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Bolu’da bir 
gazeteciye verilen beyanatlara dair (7/1197) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, depremlerin 
ekonomik ve sosyal facialara sebep olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1227) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): Gebze-Çayırova bölgesinde kurulan Elektro-Fer 
Çelik Sanayii Anonim Şirketinin makine ve malzemelerinin gümrükten alınış 
durumuna dair (7/1271) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Genel bir basın 
affı çıkarılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1200) [27/137:81]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, her yıl kaybolan 
10 milyon baş koyuna dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa göndermiştir. (7/1221) 
[27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Muhtaç çocuklar, 
malul ve yaşlıların korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1236) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Rüşvet almanın 
ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1238) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Su ürünlerimizin 
korunması ve değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1237) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, tarım arazilerinin 
daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1240) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım arazisi 
kullanma planlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (/1237) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Tarım üreticisinin 
mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1234) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım 
ürünlerimizin hammadde olarak ihracından doğan döviz kaybı miktarına dair 
(7/1222) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım ürünlerinden 
iyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1233) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım ürünlerinin 
değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1235) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, vergi kaybı ve 
kaçakçılığını önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1229) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, yabancı ülkelerde 
Türk savaş esirlerinin bulunup bulunmadığına dair (7/1201) [27/137:81]

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Mustafa 
Fevzi Güngör’ün, ithal edilen hurdanın vergiye tabi tutulup tutulmayacağına dair 
(7/1196) [27/137:81]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’ nin, Hollanda’da 
yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğine dair (7/1246) [27/137:83]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
fındık ve üzüm taban fiyatlarının yükseltilmesinin düşünülüp düşürülmediğine dair 
(7/1225) [27/137:82]
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HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Hükümet 
binalarının yapılmasının veya onarılmasının Beş Yıllık Kalkınma plânlarına 
alınmasının nedenine dair (7/1250) [27/137:83]

KENAN ARAL (TUNCELİ): Tunceli Milletvekili Kenan Aral’ın, Yakıt Ofisinin 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1193) [27/137:81]

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (GİRESUN): Giresun-Yavuz Kemal-
Şebinkarahisar ile Giresun-Dereli yollarının ne zaman yapılacağına dair (7/1195) 
[27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1204) [27/137:81]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul Yeşilköy, Yeşilyurt ve Ataköy kanalizasyonlarının birlikte 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1257) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1212) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Emekli Sandığı ile 
Sosyal Sigortalardan emekli aylığı alan TBMM üyelerine dair (7/1215) [27/137:82]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, yurt dışına gitmek için doğal âfetler nedeniyle 
öncelik tanınan işçilere dair (7/1260) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1214) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dair (7/1190) [27/137:81]

HÜSEYİN BALAN (ANKARA): Ankara Milletvekili Hüseyin Balan’ın, 
Türkiye’nin kömür sıkıntısına dair (7/1261) [27/137:84]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı döneminde Bilecik İlinde yapılacak yatırımlara dair (7/1267) 
[27/137:84]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Doğu ve Güneydoğu bölgelerinizde 
bir yakıt ofisinin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1244) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1205) [27/137:81]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün Petrol Ofisi Genel Müdürünün görevinden alınışının 
nedenlerine dair (7/1254) [27/137:83]

KEMAL ATAMAN (ANKARA): Ankara Milletvekili Kemal Ataman’ın, Türk 
sporunun bugünkü çıkmazda bulunuşunun nedenlerine dair (7/1198) [27/137:81]

CİHAN BİRGİT (ANKARA): Ankara Milletvekili Cihan Birgit’in, Marmaris’te 
inşa edilen yüzme sporu tesislerine dair (7/1263) [27/137:84]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1208) [27/137:81]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadİ Binay’ın, Bilecik veya 
ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plân döneminde bira veya şarap fabrikası 
kurulup kurulmayacağına dair (7/1265) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar tüketilen sigara miktarına dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp’in yazılı cevabı (7/907) [24/74:84-86] 

CELAL KARGILI (İÇEL): Gebze-Çayırova bölgesinde kurulan Elektro-
Fer Çelik Sanayii Anonim Şirketinin makine ve malzemesinin gümrükten alınıp 
durumuna dair (7/1271) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’ye 
gümrüksüz hurda gemi ithaline dair (7/1272) [27/137:84]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, mülki idare 
âmirleri ve kaymakamlık müesesine dair (7/1247) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, arsa ve bina 
spekülasyonunu önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1231) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1219) [27/137:812]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, depremlerin 
ekonomik ve sosyal facialara sebep olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1227) [27/137:82]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, ev ekonomisi ve el sanatlarını değerlendirmek için Diyarbakır’da bir 
bölge müdürlüğünün kurulmasına dair (7/1243) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1960 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1210) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Su ürünlerimizin 
korunması ve değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1327) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarım arazilerinin 
daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1240) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım arazisi 
kullanma plânlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1239) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım üreticisinin 
mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1234) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım ürünlerinden 
iyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1233) [27/137:82]
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TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars Milletvekili Turgut Artaç’ın, Kars ili köylerinin 
yol ve su ihtiyaçlarına dair. (7/1258) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bankaların verdiği 
kredilerin dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1232) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Emekli Sandığı ile 
Sosyal Sigortalardan emekli aylığı alan TBMM üyelerine dair (2/1215) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’ye 
gümrüksüz hurda gemi ithâline dair. (7/1272) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, vergi kaybı ve 
kaçakçılığını önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1229) [27/137:82]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul Özel İdaresine 60 milyon lira avans verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1256) [27/137:84]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt 
Ocakcıoğlu’nun, memurların, Personel Kanunu uygulamasından doğan 9 aylık maaş 
farklarına dair (7/1270) [27/137:84]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın memurların 
İntibaklarından doğan haksızlıkların ne zaman giderileceğine dair (7/1251) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, TBMM üyelerinin 
yurt dışı seyahatlerine dair (7/1249) [27/137:83]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın Ankara’da 
bulunan Eğitim Fakültesine dair (7/1252) [27/137:83]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik il ve 
ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde eğitim sahasında yapılacak 
yatırımlara dair (7/1266) [27/137:84]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Diyarbakır’da ilçe ve köylerinde bulunan ilkokul sayısı ile ildeki öğretim 
kadrosuna dair (7/1245) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1203) [27/137:81]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, geçen yıl yüksek öğrenim için sınava giren ve yüksek öğrenime 
devam imkânı bulan öğrenci sayısına dair (7/1220) [27/137:82]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, 7 Temmuz 1972 tarihinde yapılan üniversitelere giriş sınavı sorularının 
Büyük Fen Anahtarı adlı kitapta yer alıp almadığına dair (7/1224) [27/137:82]
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İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün yatılı bölge okul müdür ve yardımcılarına yan ödeme 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1255) [27/137:84]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu’nun, 
ilkokul öğretmenlerine eğitim ödeneğinin tekrar verilip verilmeyeceğine dair 
(7/1269) [27/137:84]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, askerlik 
şubelerinin ilçelerden kaldırılmasının nedenine dair (7/1253) [27/137:83]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının birleştirilmesinin 
mümkün olup olmadığına dair (7/1242) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Yabancı ülkelerde 
Türk savaş esirlerinin bulunup bulunmadığına dair (7/1201) [27/137:81]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Gülhane 
Askeri Hastanesinde tedavi edilen hastalara dair (7/1248) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1206) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1211) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Muhtaç çocuklar, 
malul ve yaşlıların korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (1/1236) 
[27/137:83]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, 1972 yılı içinde Türkiye’de yapılan gübre tahsiline dair (7/1223) 
[27/137:82]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Sadi Binay’ın, Bilecik veya 
ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde seramik veya çimento 
fabrikası kurulup kurulmayacağına dair (7/1264) [27/137:84]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, ev ekonomisi ve el sanatlarını değerlendirmek için Diyarbakır’da bir 
bölge müdürlüğünün kurulmasına dair (7/1243) [27/137:83]

EKREM SAATÇİ (GÜMÜŞHANE): Gümüşane Milletvekili Ekrem Saatçi’nin, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasının tevsii ihalesine dair (7/1194) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1209) [27/137:81]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, 1972 yılı içinde Türkiye’de yapılan gübre tahsisine dair (7/1223) 
[27/137:82]
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SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, kurak bölgelerde buğday geliştirme projesinin uygulanmasına dair 
(7/1241) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, av hayvanlarımızın 
korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Hayvanların 
korunması ve hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1218) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarım arazilerinin 
daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1240) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Tarım arazisi 
kullanma plânlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1239) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım ürünlerinden 
İyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1233) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım ürünlerinin 
değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1235) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dair (7/1190) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yaş sebze ve 
meyve ihracatını geliştirmek için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/1230) [27/137:82]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, 1972 yılı içinde Türkiye’de yapılan gübre tahsisine dair (7/1223) 
[27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ahmet Oğuz 
Akal adlı bir şahsın kurduğu Kromit Limited Şirketine verilen krediye dair (7/1259) 
[27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bankaların verdiği 
kredilerin dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1232) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): Gebze-Çayırova bölgesinde kurulan Elektro-Fer 
Çelik Sanayii Anonim Şirketinin makine ve malzemelerinin gümrükten alınış 
durumuna dair (7/1271) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, su ürünlerimizin 
korunması ve değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1237) 
[27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, tarım üreticinin 
mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1234) [27/137:83]



691

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, tarım ürünlerinin 
değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1235) [27/137:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye 
gümrüksüz hurda gemi ithaline dair (7/1272) [27/137:84]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yaş sebze ve 
meyve ihracatını geliştirmek için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/1230) [27/137:82]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
fındık ve üzüm taban fiyatlarının yükseltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1225) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, av hayvanlarımızın 
korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228) [27/137:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1207) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1202) [27/137:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’ye 
gümrüksüz hurda gemi ithaline dair (7/1272) [27/137:84]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma’nın, Devlet Hava Yollarının özel sektöre devredilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1226) [27/137:82]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Yozgat, Boğazlayan ilçesi 
Ceza mahkemeleri Başkâtipliğine tâyin edilen şahsa dair (7/1298) [27/139:128]

NECDET UĞUR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Necdet Ugur’un, 
İstanbul’da Kayabaşı ve Şamlar köylerindeki Nesneli çiftliğine dair (7/1274) 
[27/139:127]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Sandıklı İlçesi Ballık kasabası Belediye Muhasibinin 
durumuna dair (7/1300) [27/139:128]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, kamu kuruluşlarına ait sabit tesisli kamplara dair (7/1302) 
[27/139:128]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, fiyatların 
artmaması için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/1285) [27/139:127]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, AP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel ile C.H.P. Genel Başkanı Bülent Ecevit’in beyanlarına 
dair (7/1292) [27/139:128]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in, 
beyanatlarına dair (7/1288) [27/139:127]
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HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal’ın, Milli Eğitim mensuplarının tümüne yan ödeme verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1296) [27/139:128]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün, 
memurların Personel Kanunu uygulanmasında doğan 9 aylık maaşfarklarına dair 
(7/1289) [27/139:128]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde yapılacak yatırımlara dair (7/1280) 
[27/139:127]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar’da inşa edilen Selevir barajının sulama 
projelerine dair (7/1301) [27/139:128]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, yakacak ihtiyacının giderlmesi için alınan tedbirlere dair (7/1291) 
[27/139:128]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik’te DSİ 
Başmüdürlüğü kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1282) [27/139:127]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisarili Emirdağ İlçesi Çobansaray köyünde 
bulunan mermer taşının işletme hakkının köy kooperatifine verilmemesi nedenine 
dair (7/1286) [27/139:127]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ ın, Bilecik ilinde 
Hükümet Konağı yaptırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1283) 
[27/139:127]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
sosyal konut yaptırılıp yaptırılmayacağına dair (7/1281) [27/139:127]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya-Merzifon-Oyma ağaç ile Amasya-
Yaylacık köy yollarının ne zaman yapılacağına dair (7/1294) [27/139:128]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde yapılacak yatırımlara dair (7/1279) 
[27/139:127]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, okuma-yazma 
bilmeyenlerin okur-yazar hale getirilmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
(7/1293) [27/139:128]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisarili Şuhut ilçesinden bir şahsın şeref aylığına 
dair (7/1297) [27/139:128]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
1973 yılında yapılacak yatırımlara dair (7/1277) [27/139:127]
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YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Vezirköprü 
Orman işletmesi ile halk arasındaki ihtilâfa dair (7/1299) [27/139:128]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
Verem Hastanesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1284) [27/139:127]

Afyon Karahisar Milletvekilli Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ili Emirdağ 
ilçesi Davulga bucağında doludan zarar görenlere yeniden tohumluk ve zirai kredi 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1287) [27/139:127]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde ziraat 
meslek okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1276) [27/139:127]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, TC Ziraat Bankasınca verilen kontrollü Zirai kredilere dair 
(7/1290) [27/139:128]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik’te muattal 
bırakılan ipekflatür fabrikasına dair (7/1275) [27/139:127]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Sadi Binay’ın, Bilecik ilindeki 
turistik yerlerin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1278) [27/139:127]

MÜNİR DALDAL (İZMİR): İzmir Milletvekili Münir Daldal’ın, THY 
uçaklarında yapılan istisnai muamelelerin nedenlerine dair (7/1295) [27/139:128]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, Japonya’da açılan Expo-70 fuarına gönderilen Devlet görevlilerine 
dair (7/314) [27/144:273]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
Bakanlar Kurulu kararı alınmadan imar müdürlüklerince şehir imarında değişiklik 
yapılmasına dair (7/425) [27/144:282]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, adı büyük çapta 
suiistimal ve yolsuzluk olaylarına karışan ve yurt dışına çıkan Mığırdıç Şellefyan’ın 
Türkiye’ye getirilmesine dair (7/716) [27/144:288]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, CHP Genel 
Başkanının Başbakanlığı esnasında oğlu Ömer İnönü için kredi sağladığı iddialarına 
dair (7/1018) [27/144:299]

VELİ BAKIRLI (MANİSA): Manisa Milletvekili Veli Bakırlı’nın, Türk 
parasının devalüe edilmesinden sonra tütün müstahsilinin uğradığı zarara dair 
(7/386) [27/144:281]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
Rus Devlet ve Prezidyum Başkanı Podgorni’nin Türkiye’yi ziyaret nedenine dair 
(7/1007) [27/144:297]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hangi devletlerle anlaşma yapıldığına dair (7/854) 
[27/144:291]
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ORHAN BİRGİT (ANKARA): Ankara Milletvekili Orhan Birgit’in, İstanbul’da 
bâzı şahısların kaçırılış nedenleri ve İstanbul Emniyetinin lakayıt davranışına dair 
(7/704) [27/144:287]

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (AYDIN): Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk’ün, 
1318 sayılı Kanunun tatbikatına dair (7/375) [27/144:278]

AHMET ÇAKMAK (BOLU): Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak’ın, Personel 
Kanunundan çıkan aksaklıkların düzeltmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/797) [27/144:290]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün Cumhuriyetten bugüne kadar dış memleketlerden 
alınan yardımlara ve ödeme şekillerine dair (7/327) [27/144:277]

ENVER TURGUT (KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Enver Turgut’un, bir 
öğrencinin Erzurum Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdundan Eskişehir Sağırlar 
Okulun naklinin nedenlerine dair (7/1001) [27/144:295]

MEHMET ÇELİK (AYDIN): Aydın Milletvekili Mehmet Çelik’in, 10 Kasım 
1970 günü Aydın’da düzenlenen Atatürk’ü anma törenine dair (7/431) [27/144:283]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, hububat 
fiyatlarının ilânına ve tespitine dair (7/173) [27/144:273]

KAZIM ÖZEKE (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke’nin, Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun 10-11 Kasım tarihlerinde yapacağı 
boykota dair (7/361) [27/144:277]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, Türkiye Halk Bankası teşkilâtında yapılan yolsuzluklara dair 
(7/626) [27/144:284]

SAKIP HİÇERİMEZ (AHMET SAKIP HİÇERİMEZ) (ANKARA): Ankara 
Milletvekili Sakıp Hiçerimez’in, 12 Mart 1971’den önce anarşik olaylara katılan 
memur sendikaları ile yöneticilerine dair (7/1306) [27/145:317]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de suç nevilerine göre sabıkalı insan sayısına dair 
(7/1312) [27/145:318]

SAKIP HİÇERİMEZ (AHMET SAKIP HİÇERİMEZ) (ANKARA): Ankara 
Milletvekili Sakıp Hiçerimez’in, 12 Mart 1971’den önce anarşik olaylara katılan 
memur sendikaları ile yöneticilerine dair (7/1306) [27/145:317]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, televizyon alıcılarının miktarı ile bu alıcıların vergi dışı 
bırakılmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1336) [27/145:319]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1308) [27/145:318]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Milli Eğitim 
Bakanlığınca cezalandırılmak üzere hazırlanan öğretmen listelerine dair (7/1304) 
[27/145:317]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu eliyle öğrencilere dağıtılan ödüllere dair (7/1305) 
[27/145:317]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, 4. Altın Koza Film 
Festivalinde alınan kararlara dair (7/1330) [27/145:319]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1317) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığının bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1322) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığını bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1309) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığımız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve 
idari takibatların miktarına dair (7/1314) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1324) [27/145:318]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, kömür fiyatlarının düşürülmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1335) [27/145:319]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesnde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1329) [27/145:319]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Tarsus İdman 
yurdu Gençlik ve Spor Kulübünün deplasman maçlarında uğradığı haksızlıklara dair 
(7/1331) [27/145:319]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1314) [27/145:318]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Zonguldak ili Ereğli ilçesi Belediye Başkanının yasa dışı işlemlerine 
dair (7/1334) [27/145:319]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığızın bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli idari 
takibatların miktarına dair (7/1326) [27/145:319]

YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Samsun 
limanına akıtılan kanalizasyonun durumuna dair (7/1303) [27/145:317]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1327) [27/145:319]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1319) [27/145:318]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Kamu tüzel 
kişiliklerinde çalışan teknik personele yan ödeme verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1333) [27/145:319]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, 1969 yılından 
bugüne kadar yurt dışına giden Parlamenterlere dair (7/1337) [27/145:319]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adlı ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1318) [27/145:318]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademilerinde Şubat sınav hakkının uygulanmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1332) [27/145:319]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
tatbikatları miktarına dair (7/1307) [27/145:317]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1328) [27/145:319]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
kuruluşundan 1955 yılına kadar tıp fakültelerinden mezun olan hekim sayısına dair 
(7/1310, 7/1311) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1315) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1323) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1320) [27/145:318]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1315) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığını bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1325) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair (7/1321) [27/145:318]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Devlet 
personeline verilen disiplin cezalarının affının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1342) [27/147:420]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, yurt dışına işçi sevkinin 
kolaylaştırılmasına ve işçi dövizlerinin köy kalkındırmasında kullanılmasına dair 
(7/1058)  [27/147:519]

AHMET ŞENER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ahmet Şener’in, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ve bakanlıklarda istihdam edilen basın müşavirlerine dair 
(7/372) [27/147:487]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Berdan Barajı ile 
Aksuvat göletinden yararlanmak için net gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1338) 
[27/147:420]

MEHMET NEBİL OKTAY (SİİRT): Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay’ın, 
Siirt’te bir gazetecinin polisler tarafından dövüldüğüne dair (7/1069) [27/147:529]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Adana Toprak su 
örgütünde çalışan bir mühendisin durumuna dair (7/1340) [27/147:420]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Türkiye’deki 
kooperatiflerin miktarı ile bu kooperatiflere yapılan yardımlara dair (7/1341) 
[27/147:420]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, reform tasarılarını 
görüşecek olan komisyonların toplanmamasının nedenine dair (7/1343) [27/147:420]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’da 
Karaboynuzlar okul Müdürünün Kastamonu iline naklinin nedenine dair (7/1048) 
[27/147:511]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, sergilenmek üzere yurt dışına gönderilen eski eserlerin durumuna dair 
(7/1060) [27/147:523]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): 1971-1972 öğretim yılında ortaokul ve liselerde yıl 
kaybeden ve mezun olan öğrenci miktarına dair (7/1339) [27/147:420]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars Milletvekili Turgut Artaç’ın, Sümerbank 
teşkilâtında çalışan personelin fazla çalışma durumuna dair (7/1068) [27/147:528]
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ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Sümerbank’ın imal 
ettiği dokuma ipliklerinin dağıtma şekline dair (7/1063) [27/147:525]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, haşhaş ekicilerine 
verilen afyon tazminatından doğan aksaklıkların giderilmesi için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair (7/1061) [27/147:524]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz’ın, 
turizm gelirlerinin azalmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
(7/1045) [27/147:508]

TALAT ORHON (İZMİR): İzmir-Ankara arasında daha önce yapılan jet 
seferlerinin yeniden düzenlenmesine dair (7/1064) [27/147:526]

NECDET UĞUR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Necdet Uğur’un, 
İstanbul’da Hazine, Vakıf ve Belediye arsaları üzerinde yapılan yolsuzluklara dair 
(7/1349) [27/148:532]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt 
Ocakçıoğlu’nun, yiyecek, giyecek ve üretimde kullanılacak mal ve malzemenin satış 
fiyatına fahiş kâr koyduğu iddiasına dair (7/1345) [27/148:532]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, dış memleketlerde çalışmakta olan işçilerimizin, ekonomik ve kültürel 
sorunlarına dair (7/1347) [27/148:532]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Dicle, Palu, Ergani arasında yapımı devam eden yolun ne safhada 
olduğuna dair (7/1348) [27/148:532]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul Işık Mühendislik Yüksek Okulu öğrencilerinin sınav hakkına 
dair (7/1344) [27/148:532]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Topraksu örgütünün Tarım Bakanlığına bağlanması konusuna dair 
(7/1346) [27/148:532]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ormanların 
korunması ve orman ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1217) [28/152:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan’ın yapılı cevabı (7/1099) [28/154:350]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de, bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına 
dair (7/1097) [28/154:348]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar Özalp’in yazılı cevabı (7/1096) [28/154:347]
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SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, bir 
şahsın karakolda falakaya yatırıldığı iddiasına dair, (7/1075) [28/154:321]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar cari kamu harcamalarına dair (7/1078) [28/154:332]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar ithal edilen ilâç hammaddesi İle ilaç miktarına dair (7/1093) 
[28/154:342]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar dar Türkiye’deki telefon abonman miktarına dair (7/1071) 
[28/154:309]

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU) 
(KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu’nun, 1966 yılı başından 
itibaren 1970 sonuna kadar yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri sayısına dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun cevabı (7/642) [19/9:115-118]

CELAL KARGILI (İÇEL): 15 Ekim 1970-13 Aralık 1971 tarihleri arasında yurt 
dışına gitmek için döviz alan parlamenterlere dair (7/1216) [27/137/:82]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Gebze, Çayırova 
bölgesinde bulunan Demir-Çelik Fabrikasının Howard International İnç. Firmasına 
olan borcuna dair (7/1273) [27/137:84]





MİLLET MECLİSİ 3. DÖNEM
(1969-1973)

MECLİS DENETİM FAALİYETİ

YAZILI SORU ÖNERGELERİ

IV. YASAMA YILI
(1972-1973)





703

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş il merkezinde 
açılması kararlaştırılan orman muhafaza okuluna dair (7/1359) [32/48:720-721]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
ziraat meslek okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı İlyas Karaöz’ün yazılı cevabı (7/1276) [30/24:541-544]

VELİ BAKIRLI (MANİSA): Manisa Milletvekili Veli Bakırlı’nın, Manisa’nın, 
Sipil dağına konulan yansıtıcı cihazın TRT Genel Müdürlüğünce söktürüldüğüne 
dair (7/1370) [23/58:233-238]; [29/5:28]

MUSTAFA KAPTAN (MALATYA): Darende-Ayvalı karayolunun yapımına 
dair (7/1022) [25/97:59]; [33/54:381]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar üretilen ve ihraç edilen fındık miktarına dair (7/1127) 
[28/152:103-105]; [29/6:81]

ORHAN BİRGİT (ANKARA): Ankara Milletvekili Orhan Birgit’in, Ankara 
Üniversitesi Profesörlerinden Halûk Ülman’ın, Profesörlük Kararnamesinin ne 
zaman yayımlanacağına dair (7/1356) [29/3:12]; [33/58:659-660]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
Türkiye’de bir spor akademisi kurulmasına dair (7/1362) [29/3:13]; [32/48:721-724]

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (ANKARA): Ankara Milletvekili İbrahim 
Sıtkı Hatipoğlu’nun, Personel Kanununun aksaklıklarının giderilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1363) [29/3:13]; [33/52:229-230]

AHMET ŞENER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ahmet Şener’in, Diyanet 
İşleri Başkanlığının emrine iki bin kadronun verilip verilmediğine dair (7/1351) 
[29/3:12]; [36/73:55-56]

Afyon Karahisar Milletvekili H. Şevki Gülerin; Emekli Sandığı ile ilgisi olan 
milletvekillerinin miktarına dair (7/1350) [29/3:12]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, yabancı ülkelerde 
çalışan Türk işçilerinin ilk, orta ve lise öğretim çağında bulunan çocuklarına dair 
(7/1352) [29/3:12]; [32/48:714-715]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Hacettepe öğrenci 
Yurdundan çıkarılan öğrencilere dair (7/1353) [29/3:12]; [33/52:228-229]

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (ÇANAKKALE): Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu’nun, orman ürünlerinin tahsisi hakkında (7/1360) [29/3:13]; [32/48:721]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş Orman 
Başmüdürlüğüne bağlı orman içi köylerde yaşayan yurttaşların köylü pazar satış 
hakkının yükseltilmesine dair (7/1357) [29/3:12]; [43/48:718-719]
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MAZHAR ARIKAN (İÇEL): İçel Milletvekili Mazhar Arıkan’ın, Sümerbank 
satış mağazalarında çalışan personelin çalışma durumuna dair (7/1354) [29/3:12]; 
[32/48:715-716]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Türkiye’de avcılığın 
beş sene yasaklanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1365) [29/3:12]; 
[32/48:716-718]

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (ÇANAKKALE): Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu’nun, Su Ürünleri Kanununun yanlış uygulandığına dair (7/1361) [29/3:15]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Elbistan-Afşin demiryolunun yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1358) [29/3:12]; [32/48:719-720]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Cumhuriyetin 
50. yıldönümünde bir genel affın çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkında (7/1866) 
[29/5:28]; [37/113:518]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, köylünün banka borçlarının uzun vadeli taksitlere bağlanması hakkında 
(7/1371) [29/5:28]; [36/86:407-408]

MEHMET KAZOVA (TOKAT): Tokat Milletvekili Mehmet Kazova’nın, 
Tokat ilinde 1970 yılı İçerisinde hububat, pancar, tütün, sebze, meyve ve kavaklık 
sulanmasında dönüm başına alınan paraya dair (6/232) [29/5:31]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Sinop ilinde 
yapılan sosyal konutların tevzii hakkında (7/1364) [29/5:28]; [33/58:660-661]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Türkiye’nin 
dış borçlarına dair (7/1365) [29/5:28]; [33/52:230-232]

ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN): Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar’ın, 
Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk hakkında (7/1367) [29/5:28]; [32/48:724-725]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’m, PTT 
mensuplarına yan ödeme yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1368) 
[29/5:28]; [32/48:826]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner’in yazılı cevabı (7/1110) 
[29/6:61]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kuruluşundan bugüne kadar sigortalı işçi miktarına dair soru önergesi 
ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner’in yazılı cevabı (7/1111) [29/6:62]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair soru 
önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük’ün yazılı cevabı. (7/1107) 
[29/6:58]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Adnan Karaküçük’ün yazılı cevabı. (7/1106) [29/6:57]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de kurulan kooperatiflere dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez ile Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevapları 
(7/1114) [29/6:66]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığımız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in yazılı cevabı (7/3112) [29/6:63]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nm, kuruluşundan, 
bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi 
Sönmezin yazılı cevabı (7/1113) [29/6:64]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Cumhuriyetin 
ilânındanbugüne kadar ülkemizde açılan yabancı uyruklu okullara dair (7/1120) 
[29/6:78]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair (7/1119) [29/6:77]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1121) [29/6:78]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına 
dair (7/1122) [29/6:79]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1123) [29/6:79]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hastalıkların ve haşaratın ormanlarımıza verdiği zarara dair 
(7/1118) [29/6:75]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar orman içi köylüsüne ödenen para miktarına dair (7/1115) 
[29/6:70]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1117) 
[29/6:74]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair (7/1116) [29/6:74]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hastalık yüzünden ölen hayvan miktarına dair (7/1105) 
[29/6:56]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1104) 
[29/6:55]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair (7/1103) [29/6:55]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
bankalara ve mevduatlarına dair (7/1124) [29/6:80]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, sebze üretiminde, 
müstahsilin satış fiyatları ile müstehlikin alış fiyatları arasında dengenin sağlanmasına 
dair (7/248) [29/6:52]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de kurulan kooperatiflere dair (7/1114) [29/6:66]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar üretilen ve ihraç edilen fındık miktarına dair (7/1127) 
[29/6:81]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
bankalara ve mevduatlarına dair (7/1124) [29/6:80]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugünekadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1108) [29/6:59]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Türkiye’de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına 
dair (7/1109) [29/6:61]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de vuku bulan tren kazalarına dair (7/1082) [29/6:54]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in, Edirne’deki Selimiye Camii için Isparta’da yaptırıldığı 
iddia edilen halılara dair (7/1379) [29/7:88]; [33/58:661-662]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak MilletvekiliAhmet Güner’in, 
Zonguldak ilinin Eflani ilçesinde yapılması kararlaştırılan meslek okulunun İnşa 
ihalesine zaman yapılacağına dair (7/1373) [29/7:88]; [33/52:240-242]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Karadeniz Ereğlisi Cemaliler köyünde açılan Kur’an kursuna dair (7/1374) [29/7:88]; 
[33/52:242-243]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak ili Karabük ilçesinin polis ve bekçi ihtiyacının giderilmesine dair (7/1375) 
[29/7:88]; [33/52:243-244]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 34. maddesinin değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/1378) [29/7:88]; [33/52:244-245]
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ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, halen ödenmekte olan 
on liralık çocuk zamlarının artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1377) 
[29/7:88]; [36/73:57-58]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan’ın, Millet 
Meclisi üyelerinin özel dış seyahat harcamalarına dair (7/1381) [29/7:88]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak ilinin Safranbolu ilçesinde yapılan Devlet hastanesinin doktor ihtiyacının 
karşılanmasına dair (7/1372) [29/7:88]; [33/52:238-240]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak-Ankara arasında çalıştırılan motorlu trenlerin durumuna dair (7/1376) 
[29/7:88]; [36/73:56-57]

KEMAL ÖNDER (İZMİR): İzmir Milletvekili Kemal Önder’in, İzmir-Yeşilyurt 
Belediye Başkanının sabıkalı olduğu haberinin doğru olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1142) [29/10:227]

ERTUĞRUL AKÇA (MANİSA): Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça’nın, 
Yeşilhisar ve Yağcılı köyleri arasında dolaşmakta olan bir katilin yakalanmaması 
nedenine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan’ın yazılı cevapları (7/1147) [29/10:232]

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (MUSTAFA ŞİNASİ ÖZDENOĞLU) (ANKARA): 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun, Devlet avukatlarına vekâlet ücreti verilip 
verilmeyeceğine dair (7/1151) [29/10:239]

FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA): Konya Milletvekili 
Faruk Sukan’ın, hububat fiyatlarının 1970 alım dönemi seviyesinde dondurulma 
nedenine dair soru önergesi ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı 
cevabı (7/1149) [29/10:235]

FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA): Konya Milletvekili 
Faruk Sûkan’ın, ihtilâlci gruplara dahil yabancı memleketlerdeki Türk vatandaşlarına 
dair soru Önergesi ve Başbakan Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/1150) [29/10:237]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya-
Abdurrahman köyü yolunun asfaltlanmasına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin’in yanlı cevabı (7/1134) [29/10:221]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin’in yazılıcevabı (7/1128) 
[29/10:206]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/1129) [29/10:207]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza 
Uzuner’in yazılı cevabı (7/1130) [29/10:210]
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VEDAT ÖNSAL (MUSTAFA VEDAT ÖNSAL) (SAKARYA): Sakarya 
Milletvekili Vedat Ön sal’ın, memurların Personel Kanunu uygulamasından doğan 
9 aylık maaş farklarına dair soru önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Zeyyat 
Baykara’nın yazılı cevabı. (7/115) [29/10:239]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Sinop ilinin 
bazı ilçelerine imam kadrolarının ne zaman verileceğine dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevabı (7/1136) [29/10:222]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Yunanistan’da 
yaşayan Türklerin baskı altında bulunup bulunmadıklarına dair soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanvekili Başbakan Ferid Melen’in yazılı cevabı (71145) [29/10:230]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Kore savaşı 
zamanında hâlâ 200’e yakın Türkesirinin bulunduğu haberine dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’in yazılı cevabı (7/1141) 
[29/10:226]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 
7/3434 sayılı Kararnamenin, 1-4 derece Memuriyetler hakkındaki hükmünün, 
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki memurlara uygulanmaması nedenine dair soru 
önergesi ve Dışişleri Bakan Vekili Başbakan Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/1143) 
[29/10:229]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Kıbrıs sorunu 
ile bu konuda Amerika Birleşik Devletlerinin oyalayıcı politikasına dair soru önergesi 
ve Dışişleri Bakan Vekili Başbakan Ferid Melen ile Milli Savunma Bakanı Mehmet 
İzmen’in yazılı cevapları (7/1146) [29/10:231]

KAZIM ÖZEKE (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke’nin, fahri 
trafik müfettişliğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı 
(7/1155) [29/10:243]

ERTUĞRUL AKÇA (MANİSA): Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça’nın, 
Yeşilhisar ve Yağcılı köyleri arasında dolaşmakta olan bir katilin yakalanmaması 
nedenine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan’ın yazılı cevapları (7/1147) [29/10:232]

İçel Milletvekilli Celâl Kargılı’nın, memurların Personel Kanunu 
uygulamasından doğan 9 aylık maaş farklarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/1148) [29/10:234]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan’ın, vergi, 
harç ve resimlerden muaf tutulan Devlet dairelerine dair sora önergesi ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/1131) [29/10:211]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili 
Barbaros Turgut Boztepe’nin, döviz rezervimizin Türkiye dışındaki yabancı 
bankalara yatırıldığı iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/1133) [29/10:220]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Kuşadası’na bağlı Davutlar bucağında bir ortaokulun açılmaması 
nedenine dair (7/1153) [29/10:241]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, bir tank 
fabrikasının bulunup bulunmadığı ile İstanbul Orduevi inşaatının yarıda kalmasının 
sebebine dair (7/1135) [29/10:222]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Narman ilçesi Koyunören 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1139) 
[29/10:225]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ilinden bir şahsın İstiklâl 
Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1138) [29/10:224]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Pasinler ilçesinden bir 
şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1140) [29/10:225]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Kıbrıs sorunu 
ile bu konuda Amerika Birleşik Devletlerinin oyalayıcı politikasına dair (7/1146) 
[29/10:231]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bugüne kadar, tıp 
fakültelerinden mezun olan hekim miktarına dair (7/1158) [29/10:246]

İçel Milletvekilli Celal Kargılı’nın, Türkiye’deki hemşire miktarı ile çalıştıkları 
sahalara dair (7/1157) [29/10:245]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
sağlık memurları miktarı ile bunların çalıştıkları sahalara dair (7/1156) [29/10:244]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yurt dışında 
çalışmakta olan Türk hekimlerine dair (7/1159) [29/10:247]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Türkiye’de topraksız, 
az topraklı, ortakı veya toprak sahibi yanında gündelikçi olarak çalışan aile miktarına 
dair (7/1137) [29/10:223]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Adalet Bakanlığına bağlı icra memuru, başkâtip, zabit kâtibi ve diğer 
personele yan ödeme yapılıp yapılmayacağına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Fehmi Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1189) [29/11:337]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, seçim sisteminin 
değiştirilmesi için çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1171) [29/11:315]
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CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Ankara il ve ilçelerinde yağmur ve selden zarar gören çiftçilere yardım 
yapılıp yapılmayacağına dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen’in yazılı cevabı 
(7/1187) [29/11:331]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, pamuk, buğday ve fındık fiyatlarına dair (7/1179) [29/11:321]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türk hekim 
ve teknik elemanlarının yurt dışına göç etmelerini önlemek için tedbir alınıp 
alınmadığına dair (7/1164) [29/11:309]

KEMAL ÖNDER (İZMİR): İzmir Milletvekili Kemal Önder’in, İzmir Belediyesi 
ile Buca Belediyesi arasındaki ihtilâftı dair (7/1184) [29/11:328]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, irticai önlemek için alınacak kanuni, idari ve 
kültürel tedbirlere dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen’in yazılı cevabı 
(7/116) [29/11:310]

HÜSEYİN YENİPINAR (TUNCELİ): Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipınar’ın, 
Tunceli’de meydana gelen bâzı olaylara dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri 
Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1177) [29/11:319]

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (GİRESUN): Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz’in, Giresun-Yavuzkemal-Şebinkarahisar ile Giresun-Dereli yollarının ne 
zaman yapılacağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin’in 
yazılıcevabı (7/1195) [29/11:338]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, yurt dışındaçalışan işçilerimizin ölülerinin yurda getirilmesi 
Kırıkkale’de Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılmasına dair soru önergesi ve Çalışma 
Bakanı Ali Rıza Uzuner’in yazılı cevabı (7/1188) [29/11:336]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Türkiye’deki 
topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dair soru önergesi ve Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak ile Tarım Bakanı İlyas Karaöz’ün yazılı cevapları (7/1199) [29/11:339]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, İstanbul’da 
bulunan Fener Rum Patrikhanesine dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’in yazılı cevabı (7/1175) [29/11:318]

Kahraman Maraş Milletvekilı İbrahim Öztürk’ün, Maraşsporun 3. lige alınmaması 
nedenine dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük’ün yazılı 
cevabı (7/1178) [29/11:321]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): 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) [29/11:326]



711

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, hâkimlere tabanca taşıma hakkının verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı 
(7/1170) [29/11:314]

Giresun Milletvekilli Mustafa Kemal Çilesiz’in, evlilik dışı doğan çocukların 
durumuna dair soru önergesi İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1185) 
[29/11:330]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar olay esnasında yaralanan ve ölen jandarma ve polis sayısına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1160) [29/11:299]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul ili Bakırköy İlçesi Osmaniye Mahallesi muhtarını öldürenler 
hakkında yapılan işleme dair soru önergesi ve İçişleri Balkanı Ferit Kubat’ın yazılı 
cevabı (7/1181) [29/11:325]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul ili, Şile ilçesi Avşa bucağında yapılan çeltik ekimine dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir’in yazılı cevapları (7/1180) [29/11:323]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklarca verilen silâh taşıma 
ve bulundurma ruhsatlarının miktarına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat’ın yazılı cevabı (7/1172) [29/11:316]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ilinin bazı ilçelerine ilkokul yaptırılmasına 
dair (7/1174) [29/11:316]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Ankara ili 
Keskin ilçesinde bir sanat okulu açılmasına dair (7/1183) [29/11:327]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, ders kitaplarına 
yapılan zamlara dair (7/1167) [29/11:312]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Oltu ilçesi Yarbaşı köyünden 
bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı müracaata dair (7/1043) [29/11:299]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yabancı ülkelerde 
Türk savaş esirlerinin bulunup bulunmadığına dair (7/1201) [29/11:343]

İçel Milletvekilli Celâl Kargılı’nın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
hastane nevilerine dair (7/1162) [29/11:307]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
hekimlerin miktarına dair (7/1163) [29/11:307]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
sağlık teşkilâtına ve personel miktarına dair (7/1161) [29/11:305]
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REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul ili, Şile ilçesi Ağva bucağında yapılan çeltik ekimine dair 
(7/1180) [29/11:323]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, traktör fiyatlarına dair (7/1169) [29/11:313]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’deki 
topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dair (7/1199) [29/11:339]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel İlinde yapılan yatırımlara dair (7/1202) [29/11:344]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, arsa ve bina 
spekülâsyonunu önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1231) [29/15:570]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, depremlerin 
ekonomik ve sosyal facialara sebeb olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1227) [29/15:563]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarım ürünlerimizin 
hammadde olarak ihracından doğan döviz kaybı miktarına dair (7/1222) [29/15:552]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, «Çoban Sülü» adlı kitabın bazı resmi bankalar tarafından satınalınıp 
alınmadığına dair (7/1132) [29/15:506]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, Holanda’da 
yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğine dair soru önergenin ve Başbakan adına 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’in yazılı cevabı (7/1256) [29/15:577]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesinde münhal bıılunan 
uzmanlık kadrolarına dair (7/1384) [29/15:474]; [37/101:55-57]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
fındık ve üzüm taban fiyatlarının yükseltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı 
cevabı. (7/1225) [29/15:560]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/1204) [29/15:514]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın 1969 
yılındanbugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dairsoruönergesi ve Devlet 
Bakanı İsmail Arar’ın, yazılı cevabı. (7/1214) [29/15:519]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru öneresi ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu’nun yazılı cevabı (7/1205) [29/15:514]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Adnan Karaküçük’ün yazılı cevabı (7/1208) [29/15:516]

YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Samsunspor-
Giresunspor arasında oynanan futbol maçına dair (7/1388) [29/15:474]; [38/120:247-
248]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı’nın, 
Muğla Valisi Özer Türk hakkında (7/1387) [29/15:474]; [37/116:610-611]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, mülki idare 
âmirleri ve kaymakamlık müessesesine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat’ın yazılı cevabı (7/1247) [29/15:579]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, arsa ve bina 
spekülâsyonunu önlemek için ne gibi çaylışmalar yapıldığına dair soru önergesi 
ve Başbakan ve kendi adına İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker’in yazılı cevabı 
(7/1231) [29/15:570]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı Turgut Toker’in yazılı cevabı (7/1219) [29/15:532]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, depremlerin 
ekonomik ve sosyal facialara sebeb olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker’in 
yazılı cevabı (7/1227) [29/15:563]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş ili içme suyuna 
dair (7/1389) [29/15:474]; [33/52:248-249]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 15 Ekim 1970-
13 Aralık 1971 tarihleri arasında yurt dışına gitmek için döviz alan Parlamenterlere 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/1216) 
[29/15:525]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul özel idaresine 60 milyon lira avans verilmesinin düşünülüp 
düşünülmdiğine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/1256) [29/15:583]

ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN): Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar’ın, 
Mardin iline bağlı Derik ilçesinde kredili tohumluktan dolayı borçlu olan çiftçilere 
dair (6/1382) [29/15:474]; [36/86:408-409]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın memurların 
intibaklarından doğan haksızlıkların ne zaman giderileceğine dair soru önergesi ve 
Maliye Bakana Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/1251) [29/15:582]
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SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Diyarbakır’ın ilçe ve köylerinde bulunan ilkokul sayısı ile ildeki öğretim 
kadrosuna dair (7/1245) [29/15:576]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1203) [29/15:510]

(SİVAS): Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlunun, Ankara Motor Sanat Enstitüsü 
hakkında (7/1385) [29/15:474]; [33/52:246-247]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, askerlik 
şubelerinin ilçelerden kaldırılmasının nedenine dair (7/1253) [29/15:582]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Gülhane 
Askeri Hastanesinde tedavi edilen hastalara dair (7/1248) [29/15:580]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1206[29/15:515]) 

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, ormanların 
korunması ve orman ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1217) [29/15:526]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, 1969 yılında 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1211) [29/15:518]

Aydın Miletvekili M. Kemal Yılmaz’ın 1972 yılı içinde Türkiye’de yapılan 
gübre tahsisine dair (7/1223) [29/15:556]

ORHAN EYÜBOĞLU (ORHAN FERRUH EYÜBOĞLU) (İSTANBUL): 
İstanbul Milletvekili Orhan Eyüboğlu’nun, 1971 yılında bütün Türkiye’de gaz 
tüplerinden meydana gelen patlamalara dair (7/1386) [29/15:474]; [36/73:58-59]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, kamyon, kamyonet, otobüs ve traktör miktarı ile fiyatlarına dair 
(7/1186) [29/15:507]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, 1972 yılı içinde Türkiye’de yapılan gübre tahsisine dair (7/1223) 
[29/15:556]

(DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcının, kurak bölgelerde 
buğday geliştirme projesinin uygulanmasına dair (7/1241) [29/15:572]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, av hayvanlarımızın 
korunmasıiçin ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228) [29/15:565]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, hayvanların 
korunması ve hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1918) [29/15:529]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, her yıl kaybolan 
10 milyon baş koyuna dair (7/1221) [29/15:549]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yaş Sebze ve 
meyve ihracatını geliştirmek için ne gibi tedbirleralındığına dair (7/1230) [29/15:567]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, 1972 yılı içinde Türkiye’de yapılan gübre tahsisine dair (7/1223) 
[29/15:556]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1210) [29/15:517]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yaş sebze ve meyve 
İhracatını geliştirmek için ne gibi tedbirle ralındığına dair. (7/1230) [29/15:567]

ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN): Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar’ın, 
Mardin iline bağlı Derik ilçesinde zirai mahiyette her türlü krediden dolayı borçlu 
olan çiftçilere dair (7/1383) [29/15:474]; [33/52:245-246]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, av hayvanlarımızın 
korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228) [29/15:565]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1207) [29/15:515-516]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma’nın, Devlet Hara Yollarının özel sektöre devredilmesinin, düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1226) [29/15:562]

CAHİT ANGIN (ÇORUM): Çorum Milletvekili Cahit Angın’ın, Çorum’da 
şeker fabrikası yapılmasına dair yazılı sorusu (7/1566) [30/18:83]; [37/101:63-65]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyaseddin Karaca’nın, Adli Tıp Müessesesine dair (7/1393) 
[30/19:146]; [33/52:251]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında verilen soruşturma 
raporunda iddia olunan hususlarla ilgili olarak suçlu görülen memur ve şirket 
ortaklarına dair (7/1409) [30/19:147]; [33/54:395]

(AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurun, 1972 yılında Amasya ilinde 
yapılacak Devlet yatırımlarına dair (7/1404) [30/19:147]; [36/73:56-62]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ilinin televizyona kavuşması hakkında (7/1407) [30/19:147]; [33/54:391-392] 

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün Cumhuriyetin 50. yılında Maraş ilinde bâzı tesis 
ve kuruluşların açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1408) [30/19:147]; 
[33/54:392-394]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya ili 
bucak merkezlerinin yol durumuna dair (7/1413) [30/19:147]; [33/54:397-399]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’nın, 
bazı ilçeleri arasındaki karayoluna dair (7/1412) [30/19:147]; [33/54:397] 



716

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Karakaya Baraj yolunun güzergâhı hakkında (7/1396) [30/19:146]; 
[33/52:253-254]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Diyarbakır ilini çevreleyen surların onarımına dair (7/1397) [30/19:146]; 
[33/52:255]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ili ve ilçelerinde 1972 yılında elektriğe kavuşacak köylere dair (7/1405) [30/19:147]

ABDULLAH NACİ BUDAK (ARTVİN): Artvin Milletvekili Abdullah Naci 
Budak’ın, Karadeniz Bakırları İşletmesi Anonim Şirketine dair (7/1411) [30/19:147]

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (MANİSA): Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar’ın, 
Manisa’da açılması kararlaştırılan spor okulu binasına dair (7/1414) [30/19:147]; 
[33/54:401]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Diyarbakır içki fabrikasına dair (7/1400) [30/19:147]; [33/54:386-387]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ili ve köylerinde kurulmuş kooperatiflerine dair (7/1406) [30/19:147]; [36/73:63-70]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Sinop iline 
bağlı ilçelerin yol ve içme suyuna dair (7/1402) [30/19:147]; [33/54:389-390]

(DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcının, çiftçilerin TC 
Ziraat Bankasına olan borçlarına dair (7/1399) [30/19:146]; [36/86:410-411]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, İçel ili 
dahilindeki Devlet lise ve ortaokullarında öğretmen ve öğrenci sayısına dair (7/1410) 
[30/19:147]; [33/54:395-396]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan’ın, il ve 
büyük ilçelerde toplanan askerlik şubelerine dair (7/1390) [30/19:146]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum Oltu ilçesinden Dursun 
Önal’ın İstiklâl Madalyasına dair (7/1939) [30/19:146]; [33/52:251]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum Şenkaya ilçesinden Sabit 
Yarar’ın İstiklal Madalyasına dair (7/1395) [30/19:146]; [33/52:252-253]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum’un Aşkale ilçesinde Gazi 
Cihan Çobanoğlu’nun istiklâl Madalyasına dair (7/1391) [30/19:146]; [33/52:249-
250]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, Seka’nın gazetelere yaptığı kredili satışlara dair (7/1415) [30/19:147]
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NİYAZİ GÜRER (BALIKESİR): Balıkesir Milletvekili Niyazi Gürer’in Balıkesir 
ili Gönen ilçesine bağlı köylerden su baskınına uğrayan çiftçilerinZiraat Bankası ve 
kooperatiflere olan borçlarına dair (7/1398) [30/19:146]; [36/86:409-410] 

MEHMET ERGÜL (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül’ün, bira 
sanayiinde kullanılan Ekstrat maddesinin ithaline dair (7/1403) [30/19:147]; 
[33/54:390-391]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma’nın, İzmir Susam satıcılarının şikâyetlerine dair (7/1401) [30/19:147]; 
[33/54:387-389]

RASİM CİNİSLİ (ERZURUM): Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli’nin, yüksek 
tahsil gençliğinin burs ve kredileri hakkında (7/1420) [30/21:270]; [36/73:71]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu’nun Macaristan 
seyahatine dair (7/1419) [30/21:270]; [36/96:660]

HİLMİ OKÇU (MANİSA): Manisa Milletvekili Hilmi Okçu’nun, Demirci-
Salihli karayoluna dair (7/1416) [30/21:270]; [33/54:401-402]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu hakkında (7/1418) [30/21:270]; [33/54:403-410]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, eski Başbakan Süleyman Demirel’in kardeşleri, Ali Demirel ve 
Şevket Demirel’in, vergi borçlarına dair (7/1417) [30/21:270]; [33/54:402-403]

ORHAN BİRGİT (ANKARA): Ankara Milletvekili Orhan Birgit’in, basın 
suçundan hükümlü bulunanlara dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1262) [30/24:532-533]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bankaların verdiği 
kredilerin dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile 
Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevapları (7/1232) [30/24:526-528]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadı Binay’ın, Biledik ilinde 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkına Plânı döneminde yapılacak yatırımlara dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin’in yazılı cevabı (7/1280) [30/24:549-550]

ORHAN BİRGİT (ANKARA): Ankara Milletvekili Orhan Birgit’in, Marmaris’te 
inşa edilen yüzme sporu tesislerine dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Adnan Karaküçük’ün yazılı cevabı (7/1263) [30/24:533-534]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik veya 
ilçelerinde üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde bira veya şarap fabrikası 
kurulup kurulmayacağına dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp’in yazılı cevabı (7/1265) [30/24:535]
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SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ili Emirdağ ilçesi Çobansaray köyünde 
bulunan mermer taşının işletme hakkının köy kooperatifine verilmemesi nedenine 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1286) [30/24:555]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Sadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
sosyal konut yaptırılıp yaptırılmayacağına dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı Turgut Teker’in yazılı cevabı (7/1281) [30/24:550-552]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’un, 
Amasya-Merzifon-Oymaağaç ile Amasya-Yaylacık köy yollarının ne zaman 
yapılacağına dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in yazılı cevabı 
(7/1294) [30/24:560-561]

HÜSEYİN BALAN (ANKARA): Ankara Milletvekili Hüseyin Balan’ın, 657 
sayılı Devlet Personel Kanununun uygulanmasından doğan aksaklıklara dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun cevabı [30/24:518-519]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt 
Ocakçıoğlu’nun, memurların, Personel Kanunu uygulamasından doğan 9 ayhk maaş 
farklarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı 
(7/1270) [30/24:539]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün, 
memurların, Personel Kanunu uygulanmasından doğan 9 aylık maaş farklarına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı 
(7/1289) [30/24:555-556]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Sadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
Hükümet konağı yaptırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1283) [30/24:553-554]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik il ve 
ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde eğitim sahasında yapılacak 
yatırımlara dair soru Önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı 
cevabı (7/1266) [30/24:536-538]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, okumayazma 
bilmeyenlerin okuryazar hale getirilmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı (7/1293) 
[30/24:558-560]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu’nun, 
ilkokul öğretmenlerine eğitim ödeneğinin tekrar verilip verilmeyeeğine dair 
soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı (7/1269) 
[30/24:538-539]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal’ın, Milli Eğitim mensuplarının tümüne yan ödeme verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğıne dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanvekili Adalet Bakanı 
Fehmi Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1296) [30/24:562-563]
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SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ili Şuhut ilçesinden bir şahsın şeref aylığına 
dair soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı Mehmet İzmen’in yazılı cevabı (7/1297) 
[30/24:563]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
1973 yılında yapılacak yatırımlara dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin 
İnal’ın yazılı cevabı (7/1277) [30/24:544-547]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
verem hastanesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir’in yazılı cevabı (7/1284) [30/24:554-555]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik veya 
ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde seramik veya çimento 
fabrikası kurulup kurulmayacağına dair (7/1264) [30/24:534-535]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ilinde süt ürünü tesislerinin kurulmasına dair (7/1692) [30/24:556]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, TC Ziraat Bankasınca verilen kontrollü zirai kredilere dair soru 
önergesive Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevabı (7/1290) [30/24:556-558]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik’te muattal 
bırakılan ipek flâtür fabrikasına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû’nun 
yazılı cevabı (7/1275) [30/24:539-541]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilindeki 
turistik yerlerin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal’ın yazılı cevabı (7/1278) [30/24:547-549]

MÜNİR DALDAL (İZMİR): İzmir Milletvekili Münir Daldal’ın, THY 
uçaklarında yapılan istisnai muamelelerin nedenlerine dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman’ın yazılı cevabi (7/1295) [30/24:561-562]

RASİM CİNİSLİ (ERZURUM): Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli’nin, 
Erzurum İslâmi İlimler Fakültesine verilen tahsisata dair (7/1426) [30/26:677]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): TekirdağMilletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Milli Türk Talebe Birliğine dair (1/1431) [30/26:678]; [33/58:662,663]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güneri’in, 
illerindeki kamu kuruluşlarına ait ilânların mahalli basına verilmesine dair (7/1424) 
[30/26:677]; [36/86:411-412]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Zonguldak çevresi karayollarına dair (7/1428) [30/26:677]; [33/54:413-414]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, inşası tamamlanan Zonguldak Sosyal Sigortalar hastanesine dair soru 
önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner’in yazılı cevabı (7/1430) [30/26:677]; 
[33/54:415-416]
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AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
süper benzin satışına dair (7/1423) [30/26:677]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Ereğli Kömür İşletmelerinde yapılması kararlaştırılan lavvarlara dair 
(7/1429) [30/26:677]; [33/54:414-415]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun Gediz depreminden sonra Hisarcık kasabasında yapılan 
meskenlerin dağıtımına dair (7/1421) [30/26:677]; [33/54:411-412]

SABRİ YAHŞİ (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi’nin, 1971 
mali yılında Kocaeli vilâyetinde yapılan ilkokullara dair (7/1432) [30/26:678]; 
[33/58:663-664]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum’un İspir ilçesinden Zarif 
Nişancı’nın istiklâl madalyasına dair (7/1394) [30/19:146]; [33/52:251-252]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Diyarbakır’da Üçüncü Beş Yıllık Program gereğince yapılacak çalışmalara 
dair (7/1425) [30/26:677]; [36/54:412-415]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, İçel’in Mut ilçesinde 
bir kâğıt fabrikası kurulmasına dair (7/1427) [30/26:677]

AHMET GÜNER (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner’in, 
Zonguldak ilinin Ulus ilçesindeki PTT santralına dair (7/1422) [30/26:677]; 
[33/54:412-413]

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (MUSTAFA ŞİNASİ ÖZDENOĞLU) (ANKARA): 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun, Ankara’da satılan gaz tüplerinin 
kontrolsüz satışına dair (7/1433) [31/30:208]; [36/86:415-416]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep’te kurulan televizyon vericisi hakkında (7/1437) 
[31/30:208]; [33/58:667-668]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün Maraş ilinde tespit edilen linyit kömür rezervinin 
işletilmesine dair (7/1441) [31/30:208]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Diyarbakır ilindeki surların vecamilerin onarımına dair (7/1434) 
[31/30:208]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ilinde tespit edilen linyit kömür rezervinin 
işletilmesine dair (7/1441) [31/30:208]; [37/108:341-342]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Türkiye-Suriye sınırı üzerinde yasaklanan arazilere dair (7/1436) 
[31/30:208]
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SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, 1970-1972 yılları içinde parti grupları ve Millet Meclisi 
Divan üyelerinin yapmış olduğu şehirlerarası telefon konuşmalarına dair (7/1443) 
[31/30:208]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Alata Devlet 
Çiftliğinde bir kısım yüksek okul ve fakülte açılmasına dair (7/1438) [31/30:208]; 
[36/73:72-73]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Diyarbakır’da kurulan peynir ve tereyağı fabrikasının inşaatına dair 
(7/1435) [31/30:208]; [33/58:664-665]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Göksun İlçesinde yetiştiren 
barbunya mahsulünün, tarım satış kooperatifleri tarafından satın alınmadığı hakkında 
(1/1442) [31/30:208]; [36/73:73-74]

ARİF TOSYALIOĞLU (ÇANKIRI): Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu’nun, 
1973 yılı içinde Çankırı iline yapılacak yatırımlara dair (7/1451) [31/31:290]; 
[36/73:74-76]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, 1971-1972 
yılları içinde uygulama programına alınan kamu sektörü yatırımlarına dair (7/1446) 
[31/31:289]; [36/86:419-420]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu’nun Avusturya-Macaristan gezisi sırasında İrfan Solmazer’le görüşüp 
görüşmediğine dair dair (7/1455) [31/31:290]; [33/54:392-394]; [36/73:76-77]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya 
İline bağlı bazı ilçelerin yol durumuna dair (7/1454) [31/31:290]; [33/58:674]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, Sakarya ili-Akyazı ilçesinin yol durumuna dair (7/1450) 
[31/31:290]; [33/58:672-673]

ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN): Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar’ın 
Bilecik Senatörü Orhan Tuğrul’a verilen maden arama ruhsatına dair (7/1444) 
[31/31:289]; [32/41:247]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, İçişleri 
Bakanlığı teknik ve sağlık personelinin yan ödemelerden istifadesine dair (7/1449) 
[31/31:289-290]; [33/58:671-672]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Maliye 
tahsildarlarının tazminatları hakkında (7/1452) [31/31:290]; [36/86:426-427]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Ankara’daki 
göğüs hastalıkları hastanesinin kaldırılma sebebine dair (7/1447) [31/31:289]; 
[33/58:669-670]
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Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk’ün, Maraş ilindeki pamuk üreticisinin 
durumuna dair (7/1445) [31/31:289]; [36/86:418-419]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Yozgat-Boğazlıyan ilçesi ceza mahkemeleri başkatipliğine 
tayin edilen şahsa dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan’ın, yazılı 
cevabı (7/1298) [31/33:467-468]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar Türkiye’de suç nevilerine göre sabıkalı insan sayısına dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1312) [31/33:488-489]

YUSUF ZİYA YAĞCI (ANKARA): Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı’nın, 
Bilecik ilinin fabrika kurulacak 33 il arasında bulunmaması nedenine dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Zeyyat Baykara’nın, yazılı cevabı 
(7/1268) [31/33:466-467]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinin 
fabrika kurulacak 33 il arasında bulunmaması nedenine dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Zeyyat Baykara’nın yazılı cevabı. (7/3268) [31/33:466-467]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ahmet Oğuz 
Akal adlı bir şahsın kurduğu Kromit Limited Şirketine verilen krediye dair soru 
önergesi ve Başbakan ve kendi adına Ticaret Bakanı Naim Talü’nun yazılı cevabı 
(7/1259) [31/33:465-466]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan adli ve idari takibatların miktarına 
dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/1308) [31/33:487]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu eliyle öğrencilere dağıtılan ödüllere dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı İlhan Öztrak’ın yazılı cevabı (7/1305) [31/33:473-486]

YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Samsun 
limanını akıtılan kanalizasyonun durumuna dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı Turgut Toker ile Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin’in yazılı cevapları 
(7/1303) [31/33:471-472]

KEMAL ATAMAN (ANKARA): Ankara Milletvekili Kemal Ata-man’ın, Türk 
sporunun bugünkü çıkmazda bulunuşunun nedenlerine dair soru önergesi ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Adnan Kara Küçük’ün yazılı cevabı (7/1198) [31/33:463-464]

YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Samsun 
limanına akıtılan kanalizasyonun durumuna dair soru önergesi ve İmar ve İskan 
Bakanı Turgut Toker ile Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin’in yazılı cevapları 
(7/1303) [31/33:471-472]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun 
yazılı cevabı (7/1319) [31/33:490-497]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve 
idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Milli Eğitim, Bakanı Sabahattin 
Özbek’in yazılıcevabı (7/1318) [31/33:489-490]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Milli Eğitim 
Bakanlığınca, cezalandırılmak üzere hazırlanan öğretmen listelerine dair soru 
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı (7/1304) 
[31/33:472-473]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme vakıflarının birleştirilmesinin 
bulunuşunun nedenlerine dair soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı Mehmet 
İzmen’in yazılı cevabı. (7/1242) [31/33:465]

YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Vezirköprü 
Orman işletmesiyle halk arasındaki ihtilâfa dair soru önergesi ve Orman Bakanı 
Selâhattin İnal’ın, yazılı cevabı (7/1299) [31/33:468-471]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
kuruluşundan 1955 yılına kadar Türkiye’de mevcut askeri hekim miktarına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir’in yazılı cevabı (7/1311) 
[31/33:488]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınızın bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve 
idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir’in yazılı cevabı (7/1315) [31/33:489]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Ahmet Oğuz Akal 
adlı bir şahsın kurduğu Kromit Limited Şirketine verilen krediye dair soru önergesi 
ve Başbakan ve kendi adına Ticaret Bakanı Naim Talû’nın yazılı cevabı. (7/1259) 
[31/33:465-466]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, Resmi İlânlar 
Şirketine dair (7/1469) [31/34:509]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in Türk Tarih Kurumu Basımevinin Kurumlar Vergisine 
tâbi olmamasının sebebine dair (7/1467) [31/35:573]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun, Dernekler Kanunu ile Anatüzüğüne aykırı 
çalıştığına dair (7/1463) [31/35:573]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı 
çalıştığına dair (7/1462) [31/35:572]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Memurların 
Personel Kanunu uygulamalarından doğan intibak alacaklarına dair (7/1461) 
[31/35:572]; [36/73:79]
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İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Kaş İlçesi 
Kalkan Bucağı Devlet Su İşleri hizmetlerinin Antalya iline bağlanmasına dair 
(7/1464) [31/35:573]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Manavgat 
Sağsahil sulama projesine dair (7/1465) [31/35:573]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in Türk Tarih Kurumu Basımevinin Kurumlar Vergisine 
tabi olmamasının sebebine dair (7/1467) [31/35:573]

(ERZURUM): Erzurum Milletvekili Cevat Önderin, Türk Tarih Kurumunun, 
Dernekler Kanunu ile Anatüzüğüne aykırı çalıştığına dair (7/1463) [31/35:573]

(ERZURUM): Erzurum Milletvekili Cevat Önderin, Türk Tarih Kurumunun 
iktisadi gaye güderek ticaret yaptığına dair (7/1468) [31/35:573]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraşsporun 3. lige alınıp 
alınmamasına dair (7/1458) [31/35:572]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in Türk Tarih Kurumu Basımevinin Kurumlar Vergisine 
tabi olmamasının sebebine dair (7/1467) [31/35:573]; [38/118:133-141]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı 
çalıştığına dair (7/1462) [31/35:572]; [38/118:126-130]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in Türk Tarih Kurumu Basımevinin Kurumlar Vergisine 
tabi olmamasının sebebine dair (7/1467) [31/35:573]; [38/118:133-141]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevalt Önder’in, Türk Tarih Kurumunun, Dernekler Kanunu ile 
Anatüzüğüna aykırıçalıştığına dair (7/1463) [31/35:573]; [38/118:130-132]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun iktisadi gaye güderek ticaretyaptığına dair 
(7/1468) [31/35:573]

ATA BODUR (ORDU): Ordu Milletvekili Ata Bodur’un Mesudiye ilçesinin 
Topçam Bucağı Ortaokulunun öğretmen durumuna dair (7/1457) [31/35:572]; 
[33/58:675-676]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in Türk Tarih Kurumu Basımevinde Kurumlar Vergisine 
tabi olmasının sebebine dair (7/1467) [31/35:573]; [38/118:133-141]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun İktisadi gaye giderek ticaret 
yaptığına dair (7/1468) [31/35:573]; [38/118:141-143]



725

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı 
çalıştığına dair (7/1462) [31/35:572]; [38/118:126-130]

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (ADANA): Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu’nun, 
itirazlı tapu sahibi çiftçilere araç ve gereç temini konusunda TC Ziraat Bankasının 
kolaylıklar yapıp yapmayacağına dair (7/1459) [31/35:572]; [36/73:77-78]

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (ADANA): Adana Milletvekili Ali Rıza 
Güllüoğlu’nun, Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri kârlarının bir kısmının ortaklara 
verilmesine dair (7/1460) [31/35:572]; [33/58:676-678]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumu Basımevinin Kurumlar Vergisine 
tabi olmamasının sebebine dair (7/1467) [31/35:573]; [39/133:613-614]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun iktisadi gaye güderekticaret 
yaptığına dair (7/1468) [31/35:573]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı 
çalıştığına dair (7/1462) [31/35:572]; [39/133:611-613]

NURETTİN ÖZDEMİR (GÜMÜŞHANE): Gümüşhane Milletvekili Nurettin 
Özdemir’in, 903 sayılı Kanuna göre teşekkül eden vakıflara dair (7/1473) 
[31/36:678]; [33/58:681]

MEHMET ATAGÜN (KIRKLARELİ): Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün’ün, Kırklareli ili, ilçeleri ve köylerinin TRT’nin verici yayınlarından 
faydalanmasına dair (7/1470) [31/36:640]; [33/58:678]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün Vekil İmam-hatiplerin durumuna dair (7/1475) 
[31/36:640]; [37/101:46-47]

EKREM KANGAL (SİVAS): Sivas Milletvekili Ekrem Kangal’ın, Sayıştay 
Başkanlığının, 25.9.1972 gün ve 3604 sayılı kararı hakkında (7/1471) [31/36:640]; 
[36/73:79-80]

YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Samsun ilinin 
Vezirköprü ilçesi Belediye Başkanına dair (7/1472) [31/36:640]

ALİ DÖĞERLİ (ALİ HİLMİ DÖĞERLİ) (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ali 
Döğerli’nin, turizm ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki hakkındaki kanun 
tasarısının kanunlaşmasından sonra tahsil edilemeyecek vergilere dair (7/1474) 
[31/36:640]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in İzmir’de 
kurulan Atatürk ormanı ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına 
dair (7/1476) [32/39:148]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, yurt dışına kaçan 
Mıgırdıç Şellef’yan hakkında (7/1481) [32/39:149]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
İzmir’de kurulan Atatürk ormanı ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtııluş 
Anıtına dair (7/1476) [32/39:148]; [38/118:143-150]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Öz-bey’in, 
İzmir’de kurulan Atatürk Orman ı ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş 
Anıtına dair (7/1476) [32/39:148]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, dış memleketlerde tarım müşavirlikleri veya ataşelikleri kurulmasına dair 
(7/1477) [32/39:148]; [36/96:662-663]

AHMET BULDANLI (MUĞLA): MuğlaMilletvekiliAhmet Buldanlı’nın, Hatay 
sınırından yurdumuza giren anarşistlerle ilgili Gün Gazetesinde çıkan haberlere dair 
(7/1482) [32/39:149]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in İzmir’de 
kurulan Atatürk Orman ı ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına 
dair (7/1476) [32/39:148]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Doğu ve Güney-Doğu illerinde araştırılan yeraltı servetlerine dair 
(7/1478) [32/39:148]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
İzmir’de kurulan Atatürk ormanı ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş 
Anıtına dair (7/1476) [32/39:148]; [38/118:143-150]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, son yirmi yıl içinde Güney-Doğu Anadolu Bölgesinde TC Ziraat 
Bankasınca borçlandırılan çiftçilere dair (7/1479) [32/39:148]; [36/86:427-428]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, sağlık işleri 
üzerinde reform düşünülüp düşünülmediğûne dair (7/1480) [32/39:148-149]; 
[33/58:681-683]

Cumhuriyetçi Partinin Millet Meclisinde grup kurması sebebiyle Araştırma 
komisyonları üye sayılarının 13’ten 15’e çıkarılmasına dair Başkanlığın açıklaması 
[32/41:247-248]

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (AYDIN): Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk’ün, 
Esenboğa Hava Limanında sıkıyönetim görevlisi bir subayın Parlâmento üyesine 
karşı çıkardığı zorluklara dair (7/1488) [32/41:237]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, ülkemizde idari 
reform yapılmasına dair (7/1486) [32/41:237]; [33/58:683-685]

MEHMET ATAGÜN (KIRKLARELİ): Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün’ün, Edirne-Kırklareli-Pınarhisar-Vize-Saray karayolunun yapımına dair 
(7/1484) [32/41:237]; [33/58:683]
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MEHMET ATAGÜN (KIRKLARELİ): Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün’ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan Kırklareli, Teke ve Poyralı 
projelerine dair (7/1483) [32/41:237]; [39/132:566]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya 
ilinde kapatılan Kur’an kurslarına dair (7/1487) [32/41:237]; [37/108:342-343]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Diyarbakır’da kurulması öngörülen İplik Fabrikasına dair (7/1485) 
[32/41:237]; [36/86:428-429]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Sandıklı ilçesi Ballık kasabası Belediye Muhasibinin 
durumuna dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı 
cevabı. (7/1300) [32/42:367-368]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Sadi Binay’ın, fiyatların 
artmaması için ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevabı (7/1285) [32/42:363-367]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarım arazilerinin 
daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve 
Başbakan ve kendi adına Tarım Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi 
Sönmez’in yazılı cevapları. (7/1240) [32/42:352-354]

İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili İlhami Sancar’ın, 1968 
tarihinden 1970 tarihi basına kadar genel bütçeden tahsis edilen geliştirme ve teşvik 
fonları ile dış kaynaklardan aynı amaçla yapılan tahsislerin kullanılış şekline dair 
soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen’in yazılı cevabı (7/226) [32/42:334]

ENVER TURGUT (KAYSERİ): Kayseri Milletvekili Enver Turgut’un, işçi 
harcırahlarının düşürülüş nedenlerine dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/664) [32/42:334-336]

KENAN ARAL (TUNCELİ): Tunceli Milletvekili Kenan Aral’ın, Yakıt Ofisinin 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu’nun yazılı cevabı. (7/1193) 
[32/42:336-341]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, 4. Altın Koza Film 
Festivalinde alınan kararlara dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1330) [32/42:405]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı 
Ali Rıza Uzuner’in yazılı cevabı (7/1212) [32/42:347]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, yurt dışına gitmek için doğal afetler nedeniyle 
öncelik tanınan işçilere dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner’in 
yazılı cevabı. (7/1260) [32/42:354-356]
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ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik’te DSİ 
Başmüdürlüğü kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu’nun yazılı cevabı (7/1282) 
[32/42:362-363]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı döneminde Bilecik ilinde yapılacak yatırımlara dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu’nun yazılı cevabı (7/1267) 
[32/42:356-357]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve 
idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan 
Karaküçük’ün yazılı cevabı. (7/1329) [32/42:404-405]

ŞADİ BİNAY (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Şadi Binay’ın, Bilecik ilinde 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde yapılacak yatırımlara dair soru önergesi 
ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in yazılı cevabı (7/1279) [32/42:357-362]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili. Celâl Kargılı’nın, tarım arazilerinin, 
daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve 
Başbakan ve kendi adına Tarım Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi 
Sönmez’in yazılı cevabı (7/1240) [32/42:352-354]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarım ürünlerinden 
iyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmezin yazılı cevapları (7/1233) 
[32/42:347-352]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı Mehmet İzmen’in 
yazılı cevabı (7/1307) [32/42:368]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin İnal’ın yazılı 
cevabı (7/1328) [32/42:385-403]

EKREM SAATÇİ (GÜMÜŞHANE): Gümüşhane Milletvekili Ekrem Saatçi’nin, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasının tevsii ihalesine dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/1194) [32/42:341-344]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı. (7/1209) [32/42:344-346]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarım arazilerinin 
daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve 
Başbakan ve kendi adına Tarım Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi 
Sönmez’in yazılı cevapları (7/1240) [32/42:352-354]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, tarım ürünlerinden 
iyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in yazılı cevapları (7/1233) 
[32/42:347-352]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve İdari 
takibatların miktarına dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz 
Akçal’ın yazılı cevabı (7/1325) [32/42:382-385]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair soru önergesi veUlaştırma Bakanı Rıfkı Danışman’ın 
yazılı cevabı (7/1321) [32/42:369-381]

NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (BALIKESİR): BalıkesirMilletvekili Nurettin 
Sandıkçıoğlu’nun, Balıkesir ilinin körfez bölgesinde bulunan ilçelerinin televizyon 
yayınlarından faydalanmalarına dair (7/1489) [32/46:546]; [36/86:429-430]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, filtreli sigaraların fazla fiyatla satıldığına dair (7/1493) [32/46:547]; 
[36/86:431-432]

İçel Milletvekilli Celal Kargılı’nın, bir parlamenter hakkında yapılmış olan 
ihbarın değerlendirilmediğine dair (7/1496) [32/46:547]; [36/29:433-434]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’un, Amasya 
iline bağlı bâzı köylerin içme sularına dair (7/1495) [32/46:547]; [36/96:663-664]

İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE): Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem’in Akşam Kız Sanat Okulu müdürlerine yan ödeme verilmesine dair 
(7/1497) [32/46:547]; [36/86:434-435]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Askeri 
hemşirelerin durumlarına dair (7/1491) [32/46:546-547]; [36/836:430-431]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Türkiye İş Bankasının Türk Tarih Kurumuna vermiş olduğu kredi hakkında. (7/1492) 
[32/46:547]; [33/58:658]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Nihat Erim’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine aday olarak gösterilmesindeki 
kıstasların neler olduğuna dair (7/1503) [32/47:592]; [37/101:47-49]

FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY) (ORDU): Ordu Milletvekili Ferda 
Güley’in, Bakanlık teşkilâtında inşaat sürveyanı olarak çalışan personele yan ödeme 
verilmesine dair (7/1505) [32/47:593]; [33/58:686-687]

NURİ EROĞAN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan’ın, Batı 
Trakya’da yaşayan Türklere Lozan Andlaşması ile sağlanan haklardan istifade 
ettirilmediğine dair (7/1506) [32/47:593]; [36/96:671-674]
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MAZHAR ARIKAN (İÇEL): İçel Milletvekili Mazhar Arıkan’ın, Mersin’in 
Erdemli ilçesine bağlı Limonlu kasabasının sulama projesine dair (7/1507) 
[32/47:593]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, il ve ilçelerde 
gecekonduları önlemek için yapılan yatırımlara dair (7/1500) [32/47:592]; 
[33/58:686]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, özel şahısların 
elinde bulunan Atatürk’e ait kişisel eşyaların Anıt-Kabir Müzesine intikaline dair 
(7/1498) [32/47:592]; [33/58:685-686]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, gezici sağlık 
memurlarına yan ödeme verilmesine dair (7/1499) [32/47:592]; [36/86:435-436]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, fosfat kimyevi 
maddesinin ithal edilen miktarına dair (7/1502) [32/47:592]; [36/96:665-671]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, etiket koyma 
mecburiyetine uymayan satıcılara ne gibi kanuni işlem yapıldığına dair. (7/1501) 
[32/47:592]; [36/86:436-438]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Devlet Personeline 
verilen disiplin cezalarının affının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1342) [32/48:707-708]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, televizyon alıcılarının miktarı ile bu alıcıların vergi dışı 
bırakılmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan Ferid 
Melen’in yazılı cevabı (7/1336) [32/48:704-706]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Adana Topraksu 
örgütünde çalışan bir mühendisin durumuna dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Necmi Sönmez’in yazılı cevabı (7/1340) [32/48:707]

NECDET UĞUR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Necdet Uğur’un, 
İstanbul’da Hazine, Vakıf ve Belediye arsaları üzerinde yapılan yolsuzluklara dair 
soru önergesi ve Başbakan adına İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker’in yazılı cevabı 
(7/1349) [32/48:711-714]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Emekli Sandığı 
ile Sosyal Sigortalardan emekli aylığı alan TBMM üyelerine dair soru önergesi ve 
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı 
cevapları (7/1215) [32/48:690-696]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, yabancı ülkelerde 
çalışan Türk işçilerinin ilk, orta ve lise öğretim çağında bulunan çocuklarına dair 
(7/1352) [32/48:714-715]

İBRAHİM ÖZ TÜRK (MARAŞ): Maraş Milletvekili İbrahim Öz türk’ün, Petrol 
Ofisi Genel Müdürünün görevinden alınışının nedenlerine dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu’nun. yazılı cevabı (7/1254) 
[32/48:696-701]
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ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Tarsus İdmanyurdu 
Gençlik ve Spor Kulübünün deplasman maçlarında uğradığı haksızlıklara dair soru 
önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük’ün yazılı cevabı (7/1331) 
[32/48:701-703]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Dicle, Palu, Ergani arasında yapımı devam eden yolun ne safhada 
olduğuna dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in yazılı cevabı 
(7/1348) [32/48:710-711]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Emekli Sandığı 
ile Sosyal Sigortalardan emekli aylığı alan TBMM üyelerine dair soru önergesi ve 
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı 
cevapları (7/1215) [32/48:690-696]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, kamu tüzel 
kişiliklerinde çalışan teknik personele yan ödeme verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/1333) [32/48:704]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı’nın, Topraksu örgütümün Tarım Bakanlığına bağlanması konusuna dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz’ün yazılı cevabı (7/1346) [32/48:708-710]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz’ün yazılı 
cevabı (7/1320) [32/48:701]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş Orman Başmüdürlüğüne bağlı orman içi 
köylerde yaşayan yurttaşların köylü pazar satış hakkının yükseltilmesine dair soru 
önergesive Orman Bakanı Selâhattin İnal’ın yazılı cevabı (7/1357) [32/48:718-719]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Haydar Özalp’in Kent sigarası kaçakçılığı ile ilgili beyanatına dair (7/1511) 
[33/49:2]; [36/96:677-678]

KAZIM ÖZEKE (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke’nin, Çalışma 
Bakanı Ali Rıza Uzuner’in Bağ-Kur ile ilgili beyanatına dair (7/1512) [33/49:2]; 
[36/96:678-681]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turan’ın, Devlet Memurları 
Kanununu değiştiren kanun hükmündeki kararnameye dair (7/1513) [33/49:2]; 
[36/96:681-683]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ilinin Çayırbağ köyünden bazı kişilerin 
istimlâk bedellerinin ödenmesine dair (7/1508) [33/49:2]; [36/96:674-675]
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NECDET UĞUR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Necdet Uğur’un, İstanbul 
ili disiplin komisyonunda öğretmen temsilcisinin bulunmadığına dair (7/1510) 
[33/49:2]; [36/96:676-677]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Multlu’nun, haşhaş ekimi yasağı olan bölgelerde şeker fabrikası 
kurulmasına dair (7/1509) [33/49:2]; [36/96:675]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in, Bursa il özel İdaresine ait binanın satışına dair (7/1516) 
[33/50:50]

MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar’ın, sıkıyönetim makamlarınca gözaltına alman kişilerden kendilerine 
işkence yapıldığı iddiasında bulunanların olup olmadığına dair (7/1517) [33/50:50]; 
[36/96:686-688]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Zonguldak iline bağlı bazı ilçelerin karayollarına dair (7/1514) 
[33/50:50]; [36/96:683-684]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in, Bursa ili Özel İdaresine ait binanın satışına dair 
(7/1516) [33/50:50]; [38/118:150-153]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, Devlet memurları ile ilgili çıkarılan kanun hükmündeki 
kararnameye dair (7/1515) [33/50:50]; [36/96:685-686]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun iktisadi gaye güderek ticaretyaptığına dair 
(7/1468) [33/51:141-143]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1969 yılından 
bugünle kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Necmi Sönmez’in, yazılı cevabı (7/1213) [33/52:210-225]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars Milletvekili Turgut Artaç’ın, Kars ili köylerinin 
yol ve su ihtiyaçlarına dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in 
yazılı cevabı (7/1258) [33/52:227-228]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Ankara’da 
bulunan Eğitim Fakültesine dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin 
Özbek’in yazılı cevabı (7/1252) [33/52:226-227]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de 
fakülte ve yüksek okul mezunlarının miktarına dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı (7/1165) [33/52:190-209]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in İzmir’de 
kurulan Atatürk ormanı ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına 
dair (7/1476) [33/52:148]
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HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Denizcilik 
Bankasının kılavuzluk hizmetlerine dair soru önergesi ve Başbakan adına Ulaştırma 
Bakanı Rıfkı Danışman’ın yazılı cevabı (7/1369) [29/5:28]; [33/52:232-233]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’un 
Gümüşhacıköy ilçesinin Adatepe Mahallesi camiine imam kadrosu verilmesine dair 
(7/1518) [33/53:268]; [36/96:688]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, 1972 yılı pancar mahsulünden parasını alamayan müstahsillere dair 
(7/1519) [33/53:268]; [36/96:688-689]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, genel bir basın affı 
çıkarılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi 
adına Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1200) [33/54:383-385]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, rüşvet almanın 
ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru Önergesi 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı Zeyyat Baykara’nın yazılı cevabı (7/1238) 
[33/54:385-386]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma’nın, Almanya’da çalışan işçilerimizin kumar iptilâsından kurtarılmasına dair 
(7/1520) [33/56:494]; [38/118:153-154]

SAMET GÜLDOĞAN (ELAZIĞ): Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğanın’ın, 
1970 yılında yapımına başlanan Karakaya baraj yolu inşaatının durdurulması 
nedenine dair (7/1490) [33/56:546]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Danimarka’nın 
başşehri Kopenhang Gümrüğünde uyuşturucu madde kaçakçılarına ait listede bazı 
Türk parlamenterlerinin bulunduğuna dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı 
Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı. (7/1522) [33/56:494]; [33/58:687]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, İslâhiye İlçesinin Pınarbaşı İlkokulu Öğretmenlerinden Murat 
Sarpkaya hakkında (7/1521) [33/56:494]; [37/101:49]

EKREM KANGAL (SİVAS): Sivas Milletvekili Ekrem Kangal’ın, Keban Barajı 
için yapılan istimlâklere dair (7/1543) [33/57:606]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya’nın 
bâzı ilçelerinde Ocak ayı içerisinde don yüzünden üreticinin uğradığı zararlara dair 
(7/1504) [22/57:592]; [37/108:343-344]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Hükümet 
binalarının yapılanmasının veya onarılmasının Beş Yıllık Kalkınma plânlarına 
alınmayışının, nedenine dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Zeyyat Baykara’nın 
yazılıcevabı (7/1250) [33/58:657-658]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, İçişleri 
Bakanlığı teknik ve sağlık personelinin yan ödemelerden istifadesine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1449) [33/58:671-672]



734

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Türkiye-Suriye sınırı üzerinde yasaklanan arazilere dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1436) [33/58:665-667]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Milli Türk Talebe Birliğine dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1431) [33/58:662]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca hazırlanan raporların Meclis 
gündemine alınmaları hakkında (7/1456) [31/35:572]; [33/58:674-675]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul Işık Mühendislik Yüksek Okulu öğrencilerinin sınav 
hakkına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı 
(7/1344) [33/58:658-659]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya 
Ant Birlik Kooperatifinin ortaklarına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim 
Talû’nun yazılı cevabı (7/1453) [33/58:673-674]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın Tarım Kredi 
Kooperatiflerince köylülere verilen kredilere dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim Talûnun yazılı cevabı. (7/1448) [33/58:670-671]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Devlet Denizyollarına 
bağlı gemilerde seyahat eden yolcu sayısına, dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman’ın yazılı cevabı (7/1440) [31/30:208]; [33/58:668-669]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, İstanbul 
Sıkıyönetim Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Cemal Madanoğlu ve 
arkadaşları hakkında kamuoyuna yansıyan savcılık iddianamesine dair (7/1526) 
[34/61:184]; [37/101:50-51]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
çeşitli nedenlerle haklarında tahkikat yapılıp bakanlık emrine alınan öğretmenlere 
dair (7/1523) [34/61:184]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, üniversite mensuplarının 1972 yılı avans farklarının ödenmesine dair 
(7/1524) [34/61:184]; [37/101:49-50]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
çeşitli nedenlerle halklarında tahkikat yapılıp Bakanlık emrine alınan Öğretmenlere 
dair (7/1523) [34/61:184]; [38/118:154-156]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker’in, Türkiye’de kuraklığın önlenmesi için yağmur bombası kullanılmasının 
bugüne kadar incelenmemesine dair (7/1525) [34/61:184]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Osmanlı Bankasının 
durumuna dair (7/1527) [34/64:511]; [39/132:566-569]
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HÜSEYİN DOLUN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun’un, 
Devlet müzelerinde açılan lokantalara dair (7/1528) [34/64:511]; [37/101:51-52]

HÜSEYİN DOLUN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun’un, 
Gelibolu’da bulunan Fransız mezarlığına dair (7/1529) [34/64:511]; [37/101:52-53]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya 
Belediye Meclisince teklif edilen elektrik tarifesinin Bakanlıkça tasdikine dair 
(7/1530) [34/64:511]; [37/101:53-55]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan işçilere verilen primlerin 
ödenmediğine dair (7/1535) [34/66:776]; [37/101:57-58]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in sigorta acenta ve prodüktörlerinin komisyon nispetinin düşürülmesine 
dair (7/1536) [34/66:776]; [37/101:58-61]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin Sosyal Güvenlik Anlaşması yapmadığımız ülkelerde çalışan 
işçilerimizin durumuna dair (7/1533) [34/66:776]; [37/101:55-57]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, Sosyal Güvenlik anlaşması yapmadığımız ülkelerde çalışan 
işçilerimizin durumuna dair (7/1533) [34/66:776]; [37/101:55-57]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, yurt dışında çalışan işçilerimize yapılan vergi iadesine dair 
(7/1532) [34/66:776]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon ili Sultandağ ilçesinin emniyet teşkilâtına dair (7/1534) 
[34/66:776]; [37/101:57]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, yurt dışında çalışan işçilerimize yapılan vergi iadesine dair 
(7/1532) [34/66:776]; [38/119:165-168]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum’un İspir ilçesi halkından 
Vehbi Demir’in İstiklâl Madalyasına dair (7/1531) [34/66:776]

TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Turgut Boztepe’nin, 
Sakarya ilinde selden zarar görenlerin işçi olarak yurt dışına gönderilmelerine dair 
(7/1539) [35/70:368]

(SAKARYA): Sakarya Milletvekili Turgut Boztepenin, Sakarya ilinde selden 
zarar görenlerin işçi olarak yurt dışına gönderilmelerine dair (7/1539) [35/70:368]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın bir kısım haklarının Yunan 
mahalli makamlarınca kısıtlandığına dair (7/1540) [35/70:368]; [37/102:67-68]
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YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Tekirdağ Valisi hakkında Millet Meclisinde yapılan konuşmalara dair (7/1541) 
[35/70:368]

TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya, Milletvekili Turgut Boztepe’nin, 
Sakarya ilinde selden zarar görenlerin işçi olarak yurt dışına gönderilmelerine dair 
(7/1539) [35/70:368]; [38/118:158-160]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Dinar ilçesine bağlı Bülüçalanı köyünün yol durumuna dair 
(7/1537) [35/70:368]; [37/116:700]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Yalvaç ilçesine bağlı Kurusan köyünde ilkokul yapımına dair 
(7/1538) [35/70:368]; [37/101:61-62]

SALİH AYGÜN (AMASYA): Amasya Milletvekili Salih Aygün’ün, 
Gümüşhacıköy, gümüş madenleri ile ilgili çatışmalara dair (7/1553) [35/72:606]

ABDULLAH NACİ BUDAK (ARTVİN): Artvin Milletvekili A. Naci Budak’ın, 
Murgul Bakır Fabrikasına dair (7/1555) [35/72:606]

MUSTAFA RONA (ARTVİN): Artvin Milletvekili Mustafa Rona’nın, Artvin’de 
yeniden bir asit fabrikası kurulmasına dair (7/1548) [35/72:606]

FUAT AVCI (DENİZLİ): Denizli Milletvekili Fuat Avcı’nın, Baklan-Çivril 
Ovasının sulanması işine dair (7/1556) [35/72:606]

HÜDAİ ORAL (DENİZLİ): Denizli Milletvekili Hüdai Oral’ın, Yukarı Menderes 
Projesinin durumuna dair (7/1159) [35/72:606]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın, Erzincan sağ sahil sulama projesine dair (7/1549) [35/72:606]

MEHMET KILIÇ (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç’ın 
Gaziantep il ve ilçelerinde yapılmakta olan barajlara dair (7/1551) [35/72:606]

ZEKERİYA KÜRŞAD (MEHMET ZEKERİYA KÜRŞAD) 
(KAHRAMANMARAŞ): Kahraman Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad’ın, 
1.1.1973 tarihi itibariyle yurdumuzdaki her çeşit Santralların megavat olarak güç 
toplamı miktarına dair (7/1553) [35/72:606]

LATİF AKÜZÜM (KARS): Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm’ün, Arpaçay Barajı 
inşaasına dair (7/1542) [35/72:606]

MUSA DOĞAN (KARS): Kars Milletvekili Musa Doğan’ın, Aras nehri üzerinde 
hidro-elektrik santralı kurulmasına dair (7/1554) [35/72:606]

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (KASTAMONU): Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydibeyoğlu’nun, Kastamonu il ve ilçelerine bağlı köylerden kaç tanesinin 
elektriğe kavuşturulduğuna dair (7/1564) [35/72:606]

(KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili Cevat Ademoğlunun, Petkim Genel Müdürü 
Hamza Batuk hakkında (7/1545) [35/72:606]
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BAHA MÜDERRİSOĞLU (KONYA): Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoğlu’nun, Akşehir Gölü ıslahı çalışma projesine dair (7/1558) [35/72:606]

(KONYA): Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlunun, Konya-Karaman-Zengen 
Barajının durumuna dair (7/1546) [35/72:606]

(ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşinin, elektrik yapımında köylerden 
alınan katılım payına dair (7/1552) [35/72:606]

MEHMET KAZOVA (TOKAT): Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-va’nın, 1972-
1973 yılları dönüm başına düşen sulama ücreti miktarına dair (7/1550) [35/72:606]

HÜSEYİN YENİPINAR (TUNCELİ): Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipınar’ın, 
Keban Baraj sahasında kamulaştırılan arazilere dair (7/1560) [35/72:606]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Çatalağzı Biriket Fabrikasının durumuna dair (7/1562) [35/72:606]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün TKİ’nin pilot bölge çalışmalarına dair (7/1561) [35/72:606]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Zonguldak kömür havzasının üzülmez bölgesinde kurutan lavvarlara 
dair (7/1563) [35/72:606]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, geçen yıl yüksek öğrenim için sınava giren ve yüksek öğrenime 
devanı imkânı bulan öğrenci sayısına dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin 
Özbek’in yazılı cevabı (7/1220) [36/73:50-52]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Keskin-Hamit köyü arasındaki karayolunun asfaltlanmasına dair yazılı 
sorusu (7/1576) [36/74:83]; [37/101:65-66]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş ilinde fakülte 
açılmasına dair yazılı sorusu (7/1580) [36/76:249]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, mülkiyeti Ankara İşçi Sendikalar Konfederasyonu Yapı Kooperatifine 
ait olan arsanın işgaline dair cevabı (7/1627) [39/129:213]

YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Samsun ilinin 
Vezirköprü ilçesi Belediye Başkanına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Mukadder 
Öztekin’in yazılı cevabı (7/1472) [37/101:43-46]

HÜSEYİN BAYTÜRK (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk’ün, Zonguldak ili Ereği ilçesi Belediye Başkanının yasa dışı işlemlerine 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Mukaddes Öztekin’in yazılı cevabı (7/1334) 
[37/101:43]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar ilinin Şuhut ilçesindeki lise binasının 
çökmesine dair yazılı sorusu (7/1568) [36/74:83]; [37/101:66]
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GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum’un İspir ilçesi halkından 
Vehbi Demir’in İstiklâl Madalyasına dair (7/1531) [37/101:55]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşak’a bir fabrika 
kurulup kurulamayacağına dair Başbakandan sözlü sorusunun yazılı soruya 
çevrilmesi (6/113) [37/107:242-243]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, ilköğretimde vazife 
gören öğretmenlere de ek ücret ödenmesine dair Milli Eğitim Bakanından sözlü 
sorusunun yazılı soruya çevrilmesi (6/96) [37/107:242-243]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, ilk ve orta dereceli 
okullarda okutulan ders kitaplarına dair Mili Eğitim, Bakanından sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmesi (6/114) [37/107:242-243]

YAŞAR AKAL (SAMSUN): Samsun Milletvekili Yaşar Akal’ın, Samsun 
limanına akıtılan kanalizasyonun durumuna dair (7/1303) [37/108:317]

HÜSEYİN DOLUN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun’un, 
Adalet Bakanlığı teşkilâtında tazminat alamayan cezaevi müdürlerine dair yazılı 
sorusu (7/1579) [36/76:249]; [37/108:350-351]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Kırşehir Çiçekdağ ilçesi Çopraşık köyünden bir şahsın evine tecavüz 
edildiği iddiasına dair (7/1589) [36/91:522]; [37/108:355-356]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, işyerlerinde 
çalışan sanatkâr mahkûmların günlük ücretlerinin arttırılmasına dair yazılı sorusu 
(7/1611) [37/108:290]; [37/113:523-525]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Su Ürünleri 
Kanununa göre çıkarılacak tüzüklere dair yazılı sorusu (7/1612) [37/108:290]

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (MUSTAFA ŞİNASİ ÖZDENOĞLU) (ANKARA): 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun, işçi tasarruflarının Türkiye’ye 
aktarılmasına dair yazılı sorusu (7/1607) [37/108:290]

MUSTAFA RONA (ARTVİN): Artvin Milletvekili Mustafa Rona’nın, Devlet 
memurları ile ilgili kanun hükmündeki kararnameye dair yazılı sorusu (7/1577) 
[36/76:249]; [37/108:349-350]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Hollanda’da 
çalışan Türk işçilerinin çocuklarına yapılan muamelelere dair yazılı sorusu (7/1591) 
[36/93:570]; [37/108:356-358]

BAHİR ERSOY (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Bahir Er-soy’un, 1973 
yılı demir ihtiyacının karşılanmasında alınan tedbirlere dair yazılı sorusu (7/1606) 
[37/108:290]

KEMAL ÖNDER (İZMİR): İzmir Milletvekili Kemal Önder’in, zirai kredilerin 
ihtiyacı karşılayacak oranda artırılmasına dair yazılı sorusu (7/1615) [37/108:290]
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VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, satılması yasak edilen kitapların resmi makamlar tarafından ilân 
edilmesine dair yazılı sorusu (7/1581) [36/80:294]; [37/108:351-352]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, depremden zarar 
gören Uşak il ve ilçelerinde çalışan memurların 9 aylık maaş. farklarına dair.yazılı 
sorusu (7/1613) [37/108:290]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-kan’ın, 
afetler nedeniyle kontenjandan yabancı ülkelere işçi olarak gideceklere dair yazılı 
sorusu (7/1610) [37/108:290]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Konut kooperatifleri kanununun çıkarılmasına dair yazılı sorusu 
(7/1614) [37/108:290]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Çopraşık köyünden bir şahsın evine tecavüz 
edildiği iddiasına dair yazılı sorusu (7/1589) [36/91:522]; [37/108:355-356]

KEMAL ÖNDER (İZMİR): İzmir Milletvekili Kemal Önder’in, Buca 
Belediyesinin su ihtiyacı ile ilgili tanzim edilen müfettiş raporlarının incelenmesine 
dair yazılı sorusu (7/1605) [37/108:290]; [39/133:618-619]

MUSTAFA OK (MANİSA): Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un, Sarıgöl-
Yukarı Koçaklar köyünde bazı şahısların, Sarıgöl Kaymakamı emri ile karakolda 
dövüldükleri iddialarına dair (7/1588) [36/91:522]; [37/108:354-355]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Muğla iline 
bağlı Marmaris ilçesinin Hisarönü köyünde oturan vatandaşların toprak sorununa 
dair yazılı sorusu (7/1575) [36/76:249]; [37/108:348-349]

NECATİ AKSOY (URFA): Urfa Milletvekili Necati Aksoy’un, Siverek 
EmniyetÂmirinin öldürülmesi olayı ile ilgili, tutuklanan gazetecinin dövüldüğüne 
dair yazılı sorusu (7/1576) [36/:249]; [37/108:349]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
afetler nedeniyle kontenjandan yabanca ülkelere işçiolarak gideceklere dair yazılı 
sorusu (7/1610) [37/108:290]; [37/116:701-703]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, bir şahsın Suriye’den bir servet transferi yapıp yapmadığına dair 
soru önergesi ve MaliyeBakanı Sadık Tekin Müftüoğlu’nun yazılı cevabı (7/503) 
[37/108:338-339]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Personel Kanunu 
uygulamasından doğan aksaklıkların ve çelişkilerin Yetki Kanunu ile giderilmesi 
için çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu ile Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevapları (7/1067) 
[37/108:339-341]
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ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, bir kısım 
öğretmenlerin görevlerinden alınarak mağdur duruma düşürüldüklerine dair yazılı 
sorusu (7/1572) [36/74:83]; [37/108:346-347]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşilt Ülker’in, İstanbul Küçükyalı Ortaokulu Müdürüne dair yazılı sorusu (7/1583) 
[36/80:294]; [37/108:352]

İLHAN ERSOY (KÜTAHYA): Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy’un, 1973 yılı 
içerisinde Kütahya’da bir üniversite veya bazı fakültelerin açılması hazırlıklarının 
olup olmadığına dair yazılı sorusu (7/1584) [36/91:522]; [37/108:352-353]

İLHAN ERSOY (KÜTAHYA): Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy’un, Kütahya 
iline bağlı Alayurt ilçesi Ortaokulunun 1973 yılında açılıp açılmayacağına dair yazılı 
sorusu (7/1585) [36/91:522]; [37/108:358]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Personel Kanunu 
uygulamasından doğan aksaklıkların ve çelişkilerin Yetki Kanunu ile giderilmesi 
için çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sadık 
Tekin Mütüoğlu ile Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar’ın yazılı cevapları (7/1067) 
[37/108:339-341]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, istiklâl madalyası 
almak için müracaat eden kişilerin durumlarına dair yazılı sorusu (7/1573) [36/74:83]; 
[37/108:347-348]; [39/132:569-570]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, Antalya ilindeki ambalaj sandığı fabrikasının durumuna dair yazılı 
sorusu (7/1571) [36/74:83]; [37/108:345-346]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, Antalya ilindeki Ambalaj Sandığı Fabrikasındaki sandıkların 
çürüdüğüne dair yazılı sorusu (7/1570) [36/74:83]; [37/108:344-345]

M. HULUSİ ÇAKIR (İZMİR): İzmir Milletvekili M. Hulusi Çakır’ın, 1972 yılı 
pamuk ürününe dair yazılı sorusu (7/1609) [37/108:290]; [38/121:342-344]

M. HULUSİ ÇAKIR (İZMİR): İzmir Milletvekili M. Hulusi Çakır’ın, 1971 yılı 
pamuk ürününe dair yazılı sorusu (7/1608) [37/108:290]; [38/121:339-341]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) 
(ERZURUM): Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum Aşkale ilçesi 
merkez halkından Osman Ulus’un İstiklal Madalyası müracaatına dair yazılı sorusu 
(7/1622) [37/109:368]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker’in, Meclisler tatile girmeden turistik yetki kanununun getirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı sorusu (7/1621) [37/110:388]; [3/132:570-572]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan personelin durumuna dair 
yazılı sorusu (7/123) [37/110:388]
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SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, bir güreş vakfı 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1620) [37/110:388]; [39/128:137]

İBRAHİM CÜCEOĞLU (ANKARA): Ankara Milletvekili İbrahim 
Cüceoğlu’nun, Ankara ilçelerinden gelen motorların şehir içinde çalıştırılmadığına 
dair yazılı sorusu (7/1625) [37/110:388]; [39/129:212-213]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, deniz 
ürünlerimizin korunmasına dair yazılı sorusu (7/1619) [37/110:388]; [37/116:525]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
Milli Mücadele yıllarında İstanbul ve Trakya bölgelerinden terhis olan askerlerin 
milli ordular içinde sayılmadığına dair yazılı sorusu (7/1624) [37/110:388]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Mersin Belediye 
bütçesinin denetimine dair yazılı sorusu (7/1630) [37/112:450]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Türkiye’de yoksulluk 
ve kimsesizlik nedeniyle okuyamayan öğrencilere dair yazılı sorusu (7/1629) 
[37/112:450]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Bütçe Plân 
Komisyonuna sevk edilen Kanun hükmündeki Kararnamenin bugüne kadar 
görüşülmediğine dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcının 
yazılıcevabı (7/1626) [37/112:450]; [37/113:525-526]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Erzurum ili Tortuh ilçesi Aksu köyü 
halkından Zekeriya Sucu’ya ait İstiklâl Madalyası vesikasının iptaline dair yazılı 
sorusu (7/1618) [37/112:450]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, İzmir-
Antalya arasındaki, Tefenni-Korkuteli yolunun yapılmasına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevabı (7/423) [37/113:513-514]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
Gölhisar-Dirmil-Fethiye Devlet yolunun yapılmasma dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş’ın yazılı cevabı (7/422) [37/113:513]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak’ın, 
Keşan ilçesinde Kadıköy barajının yapılması nedeniyle istimlâk edilen arazilere dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu ve Bayındırlık 
Bakanı Turgut Y. Gülez’in yazılı cevapları (7/499) [37/113:514-515]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
İstanbul Terkoz Gölünü Alibey, Köy Barajıne bağlayacak olan yatırım Şirketine 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu’nun yazılı 
cevabı (7/392) [37/113:510-512]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Orhan Öz-. trak’ın, 
Keşan ilçesinde Kadıköy Barajının yapılması nedeniyle istimlâk edilen arazilere dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu ve Bayındırlık 
Bakanı Turgut Y. Gülez’in yazılı cevapları (7/499) [37/113:514-515]
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HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/558) [37/113:516-517]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun Sandıklı ilçesi Çukurca köyünün işlerine dair yazılı sorusu 
(7/1594) [36/98:702]; [37/113:521-523]

MEHMET ÖZDAL (KAHRAMANMARAŞ): Kahraman Maraş Milletvekili 
Mehmet Özdal’ın, Kahraman Maraş’ın Türkoğlu ilçesindeki tarımsal toprakların 
dağıtılmasına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu’nun yazılı 
cevabı (7/1565) [37/113:518-520]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan’ın, 
Türkiye’de yeni bir varlık vergisi tatbikatına gidileceği şeklinde basında yer alan 
haberlere dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in yazılı cevabı 
(7/548) [37/113:515-518]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
İ.T.İ. Akademileri ile Ege Üniversitesi İ.T. Bilimler Fakültesinde Ticaret Lisesi 
mezunlarına tanınan kontenjanın artırılmasına dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Şinasi Orel’in yazılı cevabı (7/420) [37/113:512-513]

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI): Çankırı Milletvekili Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu’nun, Bitlis Milli Eğitim eski müdürünün Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar 
Genel Müdürlüğüne uzman olarak atanmasına dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz’in yazılı cevabı (7/1587) [37/113:520-521]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, özel hastanelerin 
Devletleştirilmesine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân 
Akyol’un yazılı cevabı (7/623) [37/113:517-518]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, Et 
ve Balık Kurumu Genel Müdürünün tutum ve davranışına dair (7/366) [37/113:507-510]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bir zatın hissedarı 
bulunduğu şirketlere hangi bankalar tarafından kredi verildiğine dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/254) [37/113:507]

TEVFİK FİKRET ÖVET (SİNOP): Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet’in, 
Ankara Yükseliş Koleji sahibi tarafından satın alınan arsalara dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Gürhan Titek ile Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevapları 
(7/80) [37/113:505-507]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak’ın, 
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde kurulmuş bulunan yağlı forumlar kooperatiflerinin 
faaliyetine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek’in yazılı cevabı (7/51) 
[37/113:504-505]

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (AYDIN): Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk’ün, 
Kuşadası ilçesinin elektrik arızasına dair yazılı sorusu (7/1604) [36/100:766]; 
[37/113:522-523]
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TEVFİK FİKRET ÖVET (SİNOP): Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet’in, 
Ankara Yükseliş Koleji sahibi tarafından satın alman arsalara dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek ile Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı, 
esvapları (7/80) [37/113:505-507]

KENAN ARAL (TUNCELİ): Tunceli Milletvekili Kenan Aral’ın, Tunceli 
ili dahilinde 1965 yılma kadar yapılan köy yollarına dair yazılı sorusu (7/1633) 
[37/115:570]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş Milli Eğitim 
Müdürü Abdülkâdir Denge’ye dair yazılı sorusu (7/1631) [37/115:570]

KENAN ARAL (TUNCELİ): Tunceli Milletvekili Kenan Aral’ın, Tunceli ili 
dahilinde 1965 yılına kadar köylerde yapılan ilkokullara dair yazılı sorusu (7/1632) 
[37/115:570]; [39/132:572-575]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, resmi binaların yapımında yolsuzluğu önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar ile Bayındırlık Bakanı 
Cahit Karakaş’ın yazılı cevapları (7/577) [37/116:668-678]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1968 yılından 
bu yana gençlik olaylarında öldürülen gençlerin katillerine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile Adalet Bakanı Suat Bilge’nin yazılı cevapları (7/814) 
[37/116:697-698]

TURĞUT ARTAÇ (KARS): Kars Milletvekili Turgut Artaç’ın, Adliye teşkilâtında 
çalışan personelin 657 sayılı Kanunun tatbikatı ile uğradığı zarara dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı Ziya Önder’in, yazılı cevabı (7/430) [37/116:662-663]

YAVUZ ACAR (AMASYA): Amasya Milletvekili Yavuz Acar’ın, Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı personelinin durumuna dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/84) [37/116:699-700]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Öz-bey’in, talebe 
hareketlerinin durdurulması için tedbir alınmasına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına İçişleri Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/421) [37/116:659-660]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, memurların 9 
aylık maaş farkları ile Öğrencilerin burs ve yurt sorunlarına dair soru önergesi ve 
Başbakan Ferit Melen ile Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in yazılı cevapları (7/821) 
[37/116:698-699]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, üniversite ve 
yüksek okullarda çift tedrisat yapılmasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim’in cevabı (7/773) [37/116:690]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (MARAŞ): Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, 1965 yılından 12 Mart 1971 tarihine kadar Danıştay 
tarafından memurlar lehine verilen iptal kararlarına dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/677) [37/116:680-683]
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MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, Ordu iline bir 
liman yaptırılmasının düşünülüp düşünülmediğıne dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim’in yazılı cevabı (7/722) [37/116:689-690]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahsın istimlâk edilen arazisinin geri verilmesine 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim’ın yazılı cevabı (7/715) [37/116:688-689]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, resmi binaların yapımında yolsuzluğu önlemek için ne gibi tedbirler 
acınacağına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar ile Bayındırlık Bakanı 
Cahit Karakaş’ın yazılı cevapları (7/577) [37/116:668-678]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul-Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Telsizaltı semtinde yapılması 
düşünülen istimlâke dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Turgut Y. Gülez’in 
yazılı cevabı » (7/204) [37/116:647-648]

VEFA TANIR (KONYA): Konya Milletvekili Vefa Tanır’ın, Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Ticaret Borsaları Birliği personeline dair soru önergesi ve Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanı Özer Derbil’in yazılı cevabı (7/697) [37/116:687-688]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-kan’ın, 
Burdur ili hudutları içerisindeki göllerin meydana getirdiği taşkınların önlenmesine 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu, Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı 
cevapları (7/109) [37/116:630-641]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın, Erzincan’a bağlı bâzı köylere sulama kanalları yapılıp yapılmayacağına 
ve taşkınlardan korunması için yapılacak çalışmalara dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Nahit Menteşe’nin yazılı cevabı (7/340) [37/116:655-657]

ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak’ın, 
tarımda üretimin artırılması ve üreticinin emeği olan ürünün değerlendirilmesi için 
ne gibi tedbirler alınacağına dair soru önergesi ve Adalet Bekanı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Vekili İsmail Arar’ın yazılıcevabı (7/693) [37/116:684-687]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 1946-
1956 yılları arasında tütün müstahsilinden bir banka ve kooparatif kurulması için 
kesilen paranın faizine dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu’nun yazılı cevabı (7/328) [37/116:649-653]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, İçel bölgesi üzüm 
üreticilerinin ilkel üretim şartlarından kurtarılmasına ve pazarlama imkânlarının 
sağlanmasına dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu 
ile Tarım Bakanı İlhami Ertem’inyazılı cevapları (7/444) [37/116:664-666]
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CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Yenimahalle hudutlar içindeki Atış Poligonu olarak kullanılan araziye 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/342) 
[37/116:657-658]

MEHMET ERGÜL (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül’ün, 
Pazaryeri ilçesinde bir ilkokulun Ziraat Bankasına satılmakta olduğunun doğru 
olup olmadığına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Mesut Erez, İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevapları (7/151) 
[37/116:643-646]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, 1968 yılından 
bu yana gençlik olaylarında oldürülen gençlerin katillerine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile Adalet Bakanı Suat Bilge nin yazılı cevapları (7/814) 
[37/116:697-698]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Özel idareye bağlı 
memurların 1.3.1972 tarihinden sonra hangi bakanlık emrinde çalıştırılacaklarına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu’nun yazılı cevabı (7/692) 
[37/116:684]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Burdur ili hudutları içerisindeki göllerin meydana getirdiği taşkınların önlenmesine 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu, Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı 
cevapları (7/109) [37/116:630-641]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Aydın’ın, Germencik ve Söke ilçeleri sınırları içinden geçen Moralı 
çayının ıslahına, ilçe halkının istifade edeceği bir köprünün yapımına dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı’nın, yazılı cevabı (7/158) [37/116:646-
647]

NADİR YAVUZKAN (BURDUR): Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, 
Burdur ili hudutları içerisindeki göllerin meydana getirdiği taşkınların önlenmesine 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu, Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı 
cevapları (7/109) [37/116:630-641]

MEHMET ERGÜL (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül’ün, 
Pazaryeri ilçesinde bir ilkokulun Ziraat Bankasına satılmakta olduğunun doğru 
olup olmadığına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Mesut Erez, İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevapları (7/151) 
[37/116:643-646]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, memurların 9 
aylık maaş farkları ile öğrencilerin burs ve yurt soranlarına dair soru önergesi ve 
Başbakan Ferid Melen ile Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in yazılı cevapları (7/821) 
[37/116:698-699]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, teknik personelin, 
Personel Kanunundan yeterince faydalandırmayış nedenlerine dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/788) [37/116:693-696]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
Mili Eğitim mensuplarının, Personel Kanunu uygulamasından uğradıkları 
adaletsizliğin ne zaman giderileceğine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin’in yazılı cevabı (7/578) [37/116:678-680]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Personel Kanunu 
ve Genel Kadro Kanununun, öğretmenlere ait maddelerinin tatbikinde, meydana 
gelebilecek aksaklıkların giderilmesine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Mesut 
Erez’in yazılı cevabı (7/330) [37/116:654-655]

MEHMET ERGÜL (BİLECİK): Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül’ün, 
Pazaryeri ilçesinde bir ilkokulun Ziraat Bankasına satılmakta okluğunun doğru 
olup olmadığına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Mesut Erez, İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un yazılı cevapları (7/151) 
[37/116:643-646]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
Bursa Üniversitesinin kuruluş hazırlıkları ile bu üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin 
Uludağ’a taşımasına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İsmail Atar’ın yazılı 
cevabı (7/801) [37/116:696-697]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, bir şahısın İstiklâl Madalyası 
müracaatına dair yazılı sorusu (7/1595) [36/98:702]; [37/116:701]

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Söke ilçesi Sofular köyünün içinde bulunduğu geçim sıkıntısına ne gibi 
çareler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Orman 
Bakanı Selâhattin İnal’ın yazılı cevapları (7/551) [37/116:666-668]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, 
Türkiye’de fabrika mamullerinin satışını ayarlayacak bir satış bürosunun kurulmasına 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/236) 
[37/116:660-662]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
pancar fiyatlarına, da zam yapılıp yapılmayacağına dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevabı (7/253) [37/116:648-649]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Devalüasyon kararından sonra tarım ürünlerinin maliyetine 
eklenen zamlar sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişipgelişmeyeceğinin tespiti 
için bir Meclis Araştırması yapılmasına dair olup, yazılı soruya çevrilen önergesi 
ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevapları 
(7/781) [37/116:691-693]
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (AYDIN): Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz’ın, Söke ilçesi Sofular köyünün içinde bulunduğu geçim sıkıntısına ne gibi 
çareler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Orman 
Bakanı Selâhattin İnal’ın yazılı cevapları (7/551) [37/116:666-668]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, pamuk 
üreticilerine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevabı 
(7/121) [37/116:641-643]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Devalüasyon kararından sonra tarım ürünlerinin maliyetine 
eklenen zamlar sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip gelişmeyeceğinin tespiti 
için bir Meclis araştırması yapılmasına dair olup, yazılı soruya çevrilen önergesi 
ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevapları 
(7/781) [37/116:691-693]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, Akdeniz 
Sulama Birliği Başkanı hakkında verilen mahkûmiyet kararının infazına dair 
(7/1644) [38/117:2]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın, 
pancar taban fiyatlarına zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1646) 
[38/117:3]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Esnaf ve Kefalet 
Kooperatifleri kanun teklifine dair (7/1640) [38/117:3]; [38/125:636-637]

KEMAL ÖNDER (İZMİR): İzmir Milletvekili Kemal Önder’in, yurt dışında 
görev yapan öğretmenlere dair (7/1645) [38/117:3]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, 25 yılını 
doldurup Basın Şeref kartı alan gazetecilerin sayısına dair (7/1641) [38/117:2]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Tekirdağ ili Malkara ilçesinde çalışan vekil imamların Mart 1973 aylıklarının 
ödenmesine dair (7/1643) [38/117:2]; [39/133:637-638]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün, 
Karabük Demir-Çelik İşletmelerince işe alınan eski mahkûm ve sakat işçi sayısına 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Boyar ile Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdem’in yazılı cevapları (7/1637) [38/117:2]; [39/133:626-635]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan’ın, 
Rizespor-Malatyaspor futbol maçının başka bir sahaya alınmasına dair (7/1642) 
[38/117:2]; [39/128:137-138]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın 
Tekirdağ ili Malkara ilçesinde çalışan vekil imamların Mart 1973 aylıklarının 
ödenmemesine dair (7/1643) [38/117:2]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın Bursa 
Marif Koleji binasının yapımına dair (7/1634) [38/117:2]; [39/129:214-215]
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(DENİZLİ): Denizli Milletvekili Mehmet Emin Durulun, Kara Kuvvetleri 
Muhabere Dairesi Başkanlığında görevli bir bayan memura dair (7/1636) [38/117:2]; 
[39/133:626]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün, 
Aydın ili Bozdoğan ilçesi köylerinin orman sınırları içine alınıp yerlerinin 
değiştirileceğine dair (7/1638) [38/117:2]; [39/132:575-576]

SADRETTİN ÇANGA (BURSA): Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga’nın 
Karacabey ilçesinde bir pancar kantarı yapılmasına dair (7/1639) [38/117:2]; 
[39/132:576-577]

ABDULLAH BAŞTÜRK (YOZGAT): Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk’ün, 
Karabük Demir-Çelik İşletmelerince işe alınan eski mahkûm ve sakat işçi sayısına 
dair (7/1637) [38/117:2]; [39/133:626-635]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Trakya bölgesinde buğday siloları kurulmasına dair (7/1643) [38/117:3]

YUSUF ZİYA YAĞCI (ANKARA): Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı’nın, 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tüccar ve fabrika sahiplerine buğday satışı yapılıp 
yapılmadığına dair (7/1635) [38/117:2]; [39/133:624-626]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan’ın, Trakya bölgesinde buğday siloları kurulmasına dair (7/1647) [38/117:3]; 
[39/133:638-640]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, Sakarya ilinde selden zarar görenlerin işçi olarak yurt dışına 
gönderilmelerine dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker ve Çalışma 
Bakanı Ali Rıza Uzuner’in yazılı cevapları (7/1539) [35/70:308]; [38/118:158-160]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal’ın, 
sel felâketine uğrayan bölgelerdeki Devlet personeline, birikmiş maaş farklarının 
acele ödenmesinin mümkün olup olmadığına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı ve 
Maliye Bakan Vekili Zeyyat Baykara’nın yazılı cevabı (7/1173) [38/118:106]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, Timothy 
Davey adlı bir genç için İngiliz basın, radyo ve televizyonu tarafından yapılan yayma 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’in yazılı cevabı (7/100) 
[38/118:97-99]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’ye 
gümrüksüz hurda gemi ithaline dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman’ın 
yazılı cevapları (7/1272) [38/118:122-126]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ili ile bu ile bağlı bâzı ilçelerdeki Hükümet binalarının tamirine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun yazılı cevabı (7/470) [38/118:95-96]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar evlenme ve boşanma miktarına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Ferit Kubat’ın yazılı cevabı (7/1054) [38/118:101-102]

İBRAHİM ÜZTÜRK (KAHRAMANMARAŞ): Kahraman Maraş Milletvekili 
İbrahim Üztürk’ün, Kahraman Maraş Belediye Meclisinin Gecekondu Kanununa 
aykırı olarak aldığıkarara dair yazılı sorusu (7/1582) [36/80:294]; [38/118:161-163]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş Belediye 
Meclisinin Gecekondu Kanununa aykırı olarak aldığı karara dair yazılı sorusu 
(7/1582) [38/118:161-163]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım arazisi 
kullanma plânlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı İlyas Karagöz ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in yazılı cevapları 
(7/1239) [38/118:118-119]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım üreticisinin 
mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Necmi Sönmez ve Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevapları (7/1234) 
[38/118:108-112]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Vergi kaybı 
ve kaçakçılığını önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair sora önergesi ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/1229) [38/118:106-108]

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe’nin, Devlet Memurları Kanunu kapsamına, alınan çarşı, ve mahalle 
bekçilerine dâir soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı 
(7/999) [38/118:96-97]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş ilinde fakülte 
açılmasına dair yazılı sorusu (7/1580) [36/76:249]; [38/118:160-161]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş ilinde bir Milli 
Park kurulmasına dair yazılı sorusu (7/1600) [36/98:702]; [38/118:164]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Muhtaç çocuklar, 
malûl ve yaşlıların korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir’in yazılı cevabı (7/1236) 
[38/118:116-118]

SABAHATTİN SAVCI (DİYARBAKIR): Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Sarcı’nın, Ev ekonomisi ve el sanatlarını değerlendirmek için Diyarbakırda bir bölge 
müdürlüğünün kurulmasına dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez’in yazılıcevabı (7/1248) [38/118:119-120]
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ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın İçel’in, Mut ilçesinde 
bir kâğıt fabrikası kurulmasına dair sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez’in yazılı cevabı (7/1427) [38/118:71-72]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in İzmir’de 
kurulan Atatürk ormanı ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına 
dair (7/1476) [38/118:143-150]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım arazisi 
kullanma plânlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı İlyas Karaöz ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in yazılı cevapları 
(7/1239) [38/118:118-119]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım ürünlerinin 
değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı İlyas Karaöz ve Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevapları (7/1235) 
[38/118:112-116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Cumhuriyetin 
ilânından bugüne kadar hayat pahalılığının gösterdiği yükseliş oranına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevabı (6/1053) [38/118:99-101]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Gebze-Çayırova 
bölgesinde kurulan Elektro-Fer Çelik Sanayii Anonim Şirketinin makine ve 
malzemelerinin gümrükten alınış durumuna dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim Talû’nun yazılı cevabı (7/1271) [38/118:120-122]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuzu kesimi ile, 
yurt dışına kuzu kaçakçılığının önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevabı (7/1168) [38/118:102-103]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım üreticisinin 
mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Necmi Sönmez ve Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevapları (7/1234) 
[38/118:108-112]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Tarım ürünlerinin 
değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı İlyas Karaöz ve Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevapları (7/1235) 
[38/118:112-116]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’ye 
gümrük hurda gemi ithaline dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman’ın 
yazılı cevapları (7/1272) [38/118:122-126]

ALİ DÖĞERLİ (ALİ HİLMİ DÖĞERLİ) (MUĞLA): Muğla Milletvekili Ali 
Döğerli’nin, Fethiye körfezinde bulunan Tersane adasının Maliyeye intikaline dair 
(7/1649) [38/119:166]

(TRABZON): Trabzon Milletvekili Necati Çakıroğlunun, 1. lige dahil 
profesyonel kulüplerin vergi borçlarına dair (7/1648) [38/119:166]
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İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş ve Elbistan 
Lisesinden tayin edilen öğretmenlere dair yazılı sorusu (7/1601) [36/98:702]; 
[38/121:338]

SUNA TURAL (ANKARA): Ankara Milletvekili Suna Tural’ın, Su Ürünleri 
Kanununa göre çıkarılacak tüzüklere dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Ahmet 
Nusret Tuna’nın yazılı cevabı (7/1612) [38/121:344-345]

MEHMET ÇELİK (AYDIN): Aydın Milletvekili Mehmet Çelik’in, Aydın ili 
üreticilerinin ekonomik sıkıntılarına dair (7/1660) [38/125:544]; [39/132:579-580]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul Vakıflar İdaresi ile gecekondu sakinleri arasında yapılan 
anlaşmaya dair (7/1662) [38/125:545]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, et sıkıntısı 
çekilmekte olan memleketimizde büyük baş hayvan ihracatının sebebine dair 
(7/1657) [38/125:544]; [39/133:642-645]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, Ünye-Akkuş-
Niksar karayolunun bakımına dair (7/1659) [38/125:544]; [39/132:579]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker’in, borçlanmak suretiyle emekliye ayrılmak isteyen işçilerin müracaatlarının 
kabul edilmediğine dair (7/1656) [38/125:544]

RASİM CİNİSLİ (ERZURUM): Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli’nin, 
Amerika’da suikasta uğrayan Başkonsolos Mehmet Baydar ile Yardımcısı Bahadır 
Demir hakkında görülen, davaya dair (7/1655) [38/125:544]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekidağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Bulgaristan’da yaşayan Türklere karşı yapılan işkence iddialarına dair (7/1661) 
[38/125:544]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Trabzonspor-Gençlerbirliği futbol maçına dair (7/1652) [38/125:544]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Dolmabahçe-Çırağan yolundaki kanalizasyon inşaatına dair (7/1663) 
[38/125:543]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinin su sorununa dair (7/1650) 
[38/125:544]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Trabzonspor-Gençlerbirliği38544. futbol maçana dair (7/1652) [38/125:544]; 
[39/132:578-579]

AHMET ŞENER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ahmet Şener’in, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde verilen ikramiyelerin 9 aylık maaş farklarına mahsup 
edilmesinin nedenlerine dair (7/1653) [38/125:544]; [39/133:640-642]
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RASİM CİNİSLİ (ERZURUM): Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli’nin, 
Basında çıkan Cerrahpaşa Göz Kliniği ile ilgili haberlere dair (7/1651) [38/125:544]

HÜSEYİN DOLUN (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun’un, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yıllık ortalama yedek subay ihtiyacına dair (7/1654) 
[38/125:544]; [39/133:642]

MEMDUH EKŞİ (ORDU): Ordu Milletvekili Memduh Ekşi’nin, Ordu ilinin 
Akkuş ilçesinde bulunan örnek orman işletmesinin kaldırıldığına dair (7/1658) 
[38/125:544]

RASİM CİNİSLİ (ERZURUM): Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli’nin, 
Basında çıkan Cerrahpaşa Göz Kliniği ile ilgili haberlere dair (7/1651) [38/125:544]; 
[39/132:577-578]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, İstanbul 1 
Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesine dair (7/1665) [38/126:700]; [39/132:580-582]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, bekçi teşkilâtının kaldırılacağı yolundaki iddialara dair (7/1666) 
[38/126:700]; [39/132:582]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma’nın, taban fiyatının ilânına dair (7/1664) [38/126:700]; [39/133:645-646]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, «Özel Plotaj, Müşavere,Kaptanlık Şirketine» dair (7/1667) 
[38/126:700]; [39/133:646-647]

TEKİN ERER (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Tekin Erer’in, 1 Kasım 
1969-30 Niisan 1973 tarihleri arasında Millet Meclisi Genel Kurulunda ad okunarak 
yapılan yoklamalara katılan sayın üyelere dair soru Önergesi ve Millet Meclisi 
Başkanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı (7/1668) [39/127:2]; [39/129:216-223]

MEHMET KAZOVA (TOKAT): Tokat Milletvekili Mehmet Kazova’nın, Konya 
Milletvekili Necmettin Erbakan’ın, bu dönemde Meclise kaç gün devam ettiğine 
dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı cevabı 
(7/1690) [39/127:55]; [39:132:585-586]

SEYFI GÜNEŞTAN (MARDİN): Mardin Milletvekili Seyfı Güneştan’ın, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde kadrosuzluk sebebiyle dereceleri verilmeyen 
memurların durumlarına dair yazılı sorusu (7/1586) [36/91:522]; [39/128:135-136]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, Çukurova 
bölgesinde kuraklık nedeniyle alınacak tedbirlere dair yazılı sorusu (7/1598) 
[36/98:702]; [39/128:136]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Üztürk’ün, Cumhuriyetin 50. yılında 
çıkarılması düşünülen genel Af Kanununa dair (7/1669) [39/129:142]

HASAN ÇETİNKAYA (ERZİNCAN): Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya’nın 1972-1973 yılları uygulama programına dair (7/1673) [39/129:142]
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Mardin Mılletvekili Şevki Altındağ’ın, Mardin ili ve kazalarında vazife gören 
Devlet memurlarının sebepsiz tâyinlerine dair (7/1670) [39/129:142]

VEHBİ ENGİZ (ÖMER VEHBİ ENGİZ) (KOCAELİ): Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz’in, Sosyal Sigortalar Kurumunca işçilere verilen mesken kredisine dair 
(7/1672) [39/129:142]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraşspor Kulübünün 3. lige 
alınmasına dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Celâlettin Coşkun’un yazılı 
cevabı (7/1671) [39/129:142]; [39/133:647-648]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, ilköğretimde vazife 
gören öğretmenlere de ek ücret ödenmesine dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz’in yazılı cevabı (7/1616) [39/129:209-210]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, ilk ve orta dereceli 
okullarda okutulan ders kitaplarına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz’in yazılı cevabi (7/1618) [39/129:210-212]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, İstiklâl Madalyası vesikası tanziminde kullanılan kelimelerin 
manalarına dair (7/1674) [39/129:142]

Başbakan Naim Talû’nun insan üstü bir gayretle ve geceli gündüzlü çalışmak 
suretiyle reform kanunlarını çıkaran Parlâmentoya teşekkür eden demeci [39/132:563]

Millet Meclisi Başkanının, 3. dönem çalışmaları hakkında açıklaması 
[39/132:563]

(AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurun, Amasya ili Gümüşhacıköy 
ilçesinde çalışan bazı öğretmenlerin suçlandığına dair (7/1696) [39/132:556]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili merkez 
kaza ve bucaklarında Bakanlığa bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/178) 
[39/132:557]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, 
Amasya ili Kayabaşı bölgesinde bir şeker fabrikası kurulmasına dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar’ın yazılı cevabı (1/1693) 
[39/132:556]; [39/133:649-651]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Vekil 
İmam-Hatiplerin sosyal güvenliği ile ilgili kanunun biran evvel çıkarılmasına dair 
(7/1694) [39/132:556]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, gecekondu sakinlerinin yoğun olduğu bölgelere yardım fonu tahsisine 
dair (7/1703) [39/132:557]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, Oltu ilçesi Yukarı Çamlı köyünün yeni 
bir yere yerleştirilmesine dair (7/1705) [39/132:557]
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ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinası 
Çolakoğlu’nun, tarım girdilerinde taban fiyat saptanmasına dair (7/1687) [39/132:555]

SAAT REŞA (HATAY): Hatay Milletvekili Saat Reşa’nın, Hatay ilinin Amik 
Ovasındaki Hazineye intikal eden toprakların Hataylı köylülere dağıtılmasına dair 
(7/1724) [39/132:558]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, köy öğretmenlerine 
ayda yüz lira mahrumiyet tazminatı verilmesine dair (7/1723) [39/132:558]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kulaklıktan 
mağdur olan vatandaşlara yardım yapılmasına dair (7/1686) [39/132:555]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
mahsulü hasar gören Konya çiftçisine bazı kolaylık ve yardımların yapılmasına dair 
(7/1682) [39/132:555]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
Tarım-İş kolunda çalışan işçilerin sosyal haklarının bir an evvel verilmesine dair 
(7/1685) [39/132:555]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
küspe ihracı hakkında, alınan kararın kooperatif ortaklarını zarara uğrattığına dair 
(7/1702) [39/132:557]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Atatürk Orman Çiftliğine dair (7/1725) [39/132:558]

CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş’ın, 
İmam kadrolarının dağıtımına dair başbakandan yazılı sorusu (7/1676) [39/132:554]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili merkez, 
kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok’un yazılı cevabı (7/1718) [39/132:558]; 
[39/133:655-656]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
Konya iline bağlı bâzı ilçe yollarının asfaltlanmasına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Nurettin Ok’un yazılı cevabı (7/1683) [39/132:555], [39/133:648-649]

ATA TOPALOĞLU (ORDU): Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu’nun, Fatsa 
ilçesindeki köprülerin inşa tarihine dair (7/1700) [39/132:557]

İçel Milletvekilli Celâl Kargılı’nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında 
Bakanlığınıza bağlı memurların, sayısı ve görevlerine dair (7/1711) [39/132:557]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Yugoslavya’da işçi emeklisi olarak anayurda gelen göçmenlere 
emeklilik hakkı tanınmasına dair (7/1726) [39/132:558]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, Yugoslavya’da İşçi emeklisiolarak anayurda gelen öçmenlere 
emeklilik hakkı tanınmasına dair (7/1726) [39/132:558]
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TURGUT TOPALOĞLU (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Turgut 
Topaloğlu’nun, Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımıza dair (7/1727) [39/132:558]

VEHBİ MEŞHUR (AMASYA): Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur’un, Amasya 
ilinin Göynücek merkezindeki Kavacık deresinin ıslahına dair (7/1695) [39/132:556]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine 
dair (7/1717) [39/132:557]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
Konya Ereğlisi Ayrancı kasaba sında yapılan barajın su yetersizliğine dair (7/1684) 
[39/132:555]

MUSTAFA KAFTAN (MALATYA): Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan’ın, 
Darende ilçesi.Balaban ovasının sulama etütlerine dair (7/1679) [39/132:555]

ERTUĞRUL MAT (BURSA): Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat’ın, Bursa 
ilinin zeytin bölgesi olan ilçelerinde tuz sıkıntısının giderilmesine dair (7/1699) 
[39/132:557]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Ankara ili merkez, 
kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair 
(7/1710) [39/132:557]

MUSTAFA OK (MANİSA): Manisa Milletvekili Mustafa Ok’un, tüccardan 
parasını alamamış tütün ekicilerine dair (7/1688) [39/132:555]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Ankara’nın Bâlâ ilçesine bağlı Sofular Köyü Muhtarı Osman Koçak’a 
dair (7/1698) [39/132:557]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine 
dair (7/1707) [39/132:557]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili merkez, 
kaza ve köylerindeki muhtar sayısına dair (7/1721) [39/132:558]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, istifa eden İstanbul Valisi Vefa Poyraz’a dair (7/1680) [39/132:555]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
trafik kurallarının yeniden düzenlenmesine dair (7/1677) [39/132:555]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, Ankara’nın Sulakyurt ilçesine bağlı Danacık köyünde depremden 
zarar gören evlerin hasar tespitinin yapılmasına dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı M. Nebil Oktay’ın yazılı cevabı (7/1697) [39/132:556]; [39/133:651-653]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı M. Nebil Oktay’ın yazılı cevabı (7/1713) 
[39/132:557]; [39/133:653-654]
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REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul Belediyesi tarafından 1968-1970 yılları arasında verilen 
gecekonduların tapularının verilip verilmediğine dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı M. Nebil Oktay’ın yazılı cevabı (7/1706) [39/132:557]; [39/133:653]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Atatürk Orman Çiftliğine dair (7/1725) [39/132:558]

SAİT REŞA (HATAY): Hatay Milletvekili Sait Reşa’nın, Hatay ilinin Amik 
Ovasındaki Hazineye intikal eden toprakların Hataylı köylülere dağıtılmasına dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Orhan Kürümoğlu’nun yazılı cevabı (7/1724) 
[39/132:558]; [39/133:656-657]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığımıza bağlımemurların sayısı ve görevlerine 
dair (7/1712) [39/132:557]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine 
dair (7/1719) [39/132:558]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Naim Talû 
Hükümeti kurulduktan sonraki Meclis çalışmalarında yapılan ismen yoklamaların 
sayısına dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı’nın yazılı 
cevabı (7/1689) [39/132:555,583-585]

GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM): 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca’nın, görevden ayrılan eğitmenlerin emeklilik 
haklarına kavuşturulmalarına dair (7/1704) [39/132:557]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Ankara ili merkez, 
kaza ve köylerindeki öğretmen sayısına dair (7/1722) [39/132:558]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Cumhuriyetin 50. 
yılında Milli Eğitim Seferberliği kampanyası açılmasına dair (7/1738) [39/132:600]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, köy öğretmenlerine 
ayda yüz lira mahrumiyet tazminatı verilmesine dair (7/1723) [39/132:558]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in, Erzurum ili Narman ilçesinden Veli Küçük’ün İstiklâl 
Madalyasına dair (7/1710) [39/132:557]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine 
dair (7/1709) [39/132:557]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine 
dair (7/1714) [39/132:557]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine 
dair (7/1720) [39/132:558]

ALİ RIZA UZUNER (TRABZON): Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner’in, 
Atatürk Orman Çiftliğine dair (7/1725) [39/132:558]

NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (BALIKESİR): Balıkesir Milletvekili Nurettin 
Sandıkçıoğlu’nun, 1972-1973yılları zeytinyağı kampanyasında Tariş tarafından 
alınan zeytin yağı miktarına dair (7/1678) [39/132:555]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın Ankara ili merkez, 
kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel’in yazılı cevabı (7/1715) [39/132:557]; 
[39/133:654]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
küspe ihracı hakkında alınan kararın kooperatif ortaklarını zarara uğrattığına dair 
(7/1702) [39/132:557]

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (GAZİANTEP): Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu’nun, Gaziantep PTT merkezinin telefon tesisatına dair (7/1681) 
[39/132:555]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’ nın, Ankara ili 
merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı (7/1716) 
[39/132:557]; [39/133:655]

SEZAİ ORKUNT (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt’un, 
Esenboğa ve Yeşilköy hava alanının bugünkü durumuna dair (7/1691) [39/132:556]

ŞİNASİ OSMA (HASAN ŞİNASİ OSMA) (İZMİR): İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma’nın, Ankara-İzmir uçak seferlerinin sabah tarifelerinde değişiklik yapılmasına 
dair (7/1675) [39/132:554]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İş Mahkemelerince verilen kararların Yargıtay’ca süresi içinde karara 
bağlanmadığına dair (7/1737) [39/133:606]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, Burdur 
Vilâyetine bağlı kaza ve köylerde yaşayan halkın Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarına dair (7/1766) [39/133:607]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder’in, Erzurum’un Tortum ilçesi Varçin (Çakıllı) köyü hudutlarının 1929 
yılından evvelki haline dair (7/1760) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, bütün memurlara 
9 aylık maaş farklarının toptan ödenmesine dair (7/1763) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, CGP Genel 
Başkanının genel af ile ilgili beyanlarına dair (7/1751) [39/133:606]
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(İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 9 aylık maaş farklarının bütün 
memurlara toptan verilmesine dair (7/1761) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, genel bir affın 
çıkarılmasına dair (7/1756) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi ile merkezi sistem üniversite giriş imtihanlarının iptaline dair (7/1745) 
[39/133:606]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ilâç fabrikası kurma yetkisine dair (7/1759) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de 
telefon fabrikası kurulması için yapılan anlaşmaya dair (7/1758) [39/133:607]

MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar’ın, Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığınca tutuklu bulunan bir gencin 
öldürüldüğüne dair (7/1728) [39/133:605]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
Beyşehir ilçesi Hüyük kasabasının içme suyuna dair (7/1767) [39/133:607]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
Konya ili Ermenek ilçesi Sarıveliler kasabasına dair (7/1730) [39/133:605]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
kuraklık nedeniyle zarar gören Konya bölgesi çiftçilerinin, dış ülkelere 
gönderilmesinde öncelik tanınmasına dair (7/1740) [39/133:606]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
kuraklıktan, zarar gören Konya Bölgesi çiftçilerinin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine dair (7/1768) [39/133:607]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
TMO satışlarında Bozkır ilçe halkının faydalanmasına dair (7/1731) [39/133:603]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
üniversite giriş sınavlarının iptaline dair (7/1769) [39/133:607]

HAYRETTİN UYSAL (SAKARYA): Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-sal’ın, 
Başbakanlık vasıtasiyle Bakanlıklara gönderilen MİT raporu ile ilgili genelgeye dair 
(7/1748) [39/133:606]

HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP): Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar’ın, Avrupa 
Konseyi tarafından kurulan tahkikat komisyonuna dair (7/1744) [39/133:606]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Uşak’a bir fabrika 
kurulup kurulamayacağına dair soru önergesi ve Başbakan Naim Talû’nun yazılı 
cevabı (7/1617) [39/133:620-622]

CAHİT KARAKAŞ (ZONGULDAK): Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş’ın, 
yurdumuza gelen turistlerin karşılaştıkları güçlüklere dair (7/1753) [39/133:607]



759

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Garipçe köyünde bir balıkçı barınağı 
yapılmasına dair (7/1739) [39/133:606]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in, İstanbul Şile ilçesi Yeşilçay bucağında bir balıkçı barınağı yapılmasına 
dair (7/1742) [39/133:606]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ilâç fabrikası karma yetkisine dair (7/1759) [39/133:607]

ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): Konya Milletvekili Özer Ölçmen’in, Çalışma 
ataşeliklerindeki memurların durumlarına dair (7/1764) [39/133:607]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, Burdur 
Vilâyetine bağlı kaza ve köylerde yaşayan halkın Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarına dair (7/1766) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Cumhuriyetin 50. 
Yıldönümünde yapılacak kutlama törenlerine dair (7/1771) [39/133:607]

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp 
Hiçerimez ‘in, il özel idarelerinde Emlâk Vergisi taksidi ve tahakkuku işlerinde 
çalışan memurların Maliye Bakanlığı Teşkilâtına nakledilmesine dair (7/1741) 
[39/133:606]

HASAN ALİ GÜLCAN (ANTALYA): Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan’ın, 
Antalya’nın Güzeloba köyü şoförlerinin şikayetlerine dair (7/1735) [39/133:606]

REŞİT ÜLKER (REŞİT AKİF ÜLKER) (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker’in İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı İzzettin Siler’e pasaport 
verilmediğine dair (7/1729) [39/133:605]

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KONYA): Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ’ın, 
Karaman ilçesi kaymakamına dair (7/1770) [39/133:607]

YILMAZ ALPASLAN (TEKİRDAĞ): Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan’ın, 
Tekirdağ Valisi hakkında Millet Meclisinde yapılan konuşmalara dair (7/1541) 
[39/133:615-616]

Burdur Mılletvekili Mehmet Özbey’in, Burdur Vilâyetine bağlı kaza ve köylerde 
yaşayan halkın Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına dair 
(7/1766) [39/133:607]

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp 
Hiçerimez ‘in, il özel idarelerinde Emlâk Vergisi taksidi ve tahakkuku işlerinde 
çalışan memurların Maliye Bakanlığı Teşkilâtına nakledilmesine dair (7/1741) 
[39/133:606]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kamu kesiminde 
çalışan personelden kesilen Meyak aidatlarının toplam miktarına dair (7/1746) 
[39/133:606]
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CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, özel dersanelere 
dair (7/1765) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, turist dövizlerinin 
artırılmasında ne gibi yararlar sağlanacağına dair (7/1762) [39/133:607]

(UŞAK): Uşak Milletvekili Adil Turanın, depremden zarar gören Uşak il ve 
ilçele rinde çalışan memurların 9 aylık maaş farklarına dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlunun yazılı cevabı (7/1613) [39/133:619-620]

NİYAZİ GÜRER (BALIKESİR): Balıkesir Milletvekili Niyazi Gürer’in, 
Üniversitelerarası giriş sınavlarına dair (7/1752) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Orta-Doğu 
Teknik Üniversitesi ile merkezi sistem üniversite giriş imtihanlarının iptaline dair 
(7/1745) [39/133:606]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, özel dershanelere 
dair (7/1765) [39/133:607]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Üniversiteler 
Kanununa göre Öğrencilerin durumlarına dair (7/1757) [39/133:607]

MEHMET ARSLANTÜRK (TRABZON): Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk’ün, Bakanlık Müdürler Komisyonu tarafından Öğretmenlere karşı yapıldığı 
iddia edilen kıyıma dair yazılı sorusu (7/1592) [36/93:570]; [39/133:616-618]

ADİL TURAN (UŞAK): Uşak Milletvekili Âdil Turan’ın, Türkiye’de yoksulluk 
ve kimsesizlik ne deniyle okuyamayan öğrencilere dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz’in yazılı cevabı (7/1629) [39/133:623-624]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Kara Kuvvetlerine 
bağlı birliklerde görev alan generallerin yerlerinin değiştirilmesine dair (7/1743) 
[39/133:606]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Kara Kuvvetlerine 
bağlı birliklerde görev yapan 35 generalin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili açıklama 
yapılmasına dair (7/1751) [39/133:606]

HASAN ALİ GÜLCAN (ANTALYA): Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan’ın, 
Antalya’nın Finike köylerinde yaşayan halkın odun ihtiyacının Orman İdaresince 
karşılanmasına dair (7/1733) [39/133:606]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, bir Milli Sağlık 
Seferberliği kampanyası açılmasına dair (7/1736) [39/133:606]

CENGİZHAN YORULMAZ (ANKARA): Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz’ın, 1973 yılı pancar fiyatlarına zam yapılmasına dair (7/1749) [39/133:606]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’ın, Bakanlığa 
başladığınız gününden beri demir stoklarının miktarına dair (7/1747) [39/133:606]

EHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur MilletvekiliMehmet Özbey’in, Burdur 
Vilâyetine bağlı kaza ve köylerde yaşayan halkın Ziraat Bankasıve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlârına dâir (7/1736) [39/133:607]
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HASAN ALİ GÜLCAN (ANTALYA): Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Gülcan’ın, Antalya’da kurulmuş bulunan Ant Birlik’in pamuk alımına dair (7/1734) 
[39/133:606]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, Burdur 
vilâyetine bağlı kaza ve köylerde yaşayan halkın Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarına dair (7/1766) [39/133:607]

CEVAT ÖNDER (CEVAT TURAN ÖNDER) (ERZURUM): Erzurum 
Milletvekili Cevat Önder’in, Türk Tarih Kurumunun iktisadi gaye güderekticaret 
yaptığına dair (7/1468) [39/133:614-615]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Türkiye’de 
telefon fabrikası kurulması için yapılan anlaşmaya dair (7/1758) [39/133:607]

ÖZER ÖLÇMEN (KONYA): Konya Milletvekili Özer Ölçmen’in, haberleşme 
mahremiyetinin ihlâl edildiğine dair (7/1732) [39/133:606]

EKREM KANGAL (SİVAS): Sivas Milletvekili Ekrem Kangal’ın, Tecer-Kangal 
demiryolu güzergâhının değiştirilmesine dair (7/1754) [39/133:607]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, Erdemli 
ilçesinde yapılan Çanakkale şehitlerini anma töreni sırasında, bir lise öğretmeni 
tarafından meydana getirilen olaylara dair yazılı sorusu (7/1599) [36/98:702]

(İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolunun, cezaevinde bulunan 
hükümlülere ait gönderilen paraların bankalara yatırılmayıp zimmete geçirildiğine 
dair yazılı sorusu (7/1578) [36/76:249]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurlarına dair sorusu 
ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/1004) 
[36/73:49-50]

OSMAN SOĞUKPINAR (ANKARA): Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar’ın, kamu kuruluşlarına ait sabit tesisli kamplara dair sorusu ve Başbakan 
adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/1302) [36/96:648-656]

SAKIP HİÇERİMEZ (AHMET SAKIP HİÇERİMEZ) (ANKARA): Ankara 
Milletvekili Sakıp Hiçerimez’in, 12 Mart 1971’den Önce anarşik olaylara katılan 
memur sendikaları ile yöneticilerine dair sorusu ve Başbakan ve kendi adına Adalet 
Bakanı Fehmi Alpaslan’ın yazılı cevabı (7/1306) [36/86:399-400]

YUSUF ZİYA YAĞCI (ANKARA): Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı’nın, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu’nun, Avusturya gezisine dair 
sorusu ve Başbakan Ferid Melen’in, yazılı cevabı (7/1466) [36/96:660-662]

ERTUĞRUL MAT (BURSA): Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat’ın, Personel 
Kanunu uygulamasından doğan aksaklıkların ne zaman giderileceği ile torba 
kadroların ne şekilde dağıtılacağına dair sorusu ve Başbakan adına Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu’nun yazılı cevabı (7/808) [36/73:46-49]
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NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI): Çankırı Milletvekili Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu’nun, Bitlis Milli Eğitim eski müdürünün Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar 
Genel Müdürlüğüne uzman olarak atanmasına dair yazılı sorusu (7/1587) [36/91:522]

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (NİĞDE): Niğde Milletvekili Mevlût 
Ocakçıoğlu’nırn, yiyecek ve giyecek ve üretimde kullanılacak mal ve malzemenin 
satış fiyatına fahiş kâr konduğu iddiasına dair sorusu ve Başbakan adına Ticaret 
Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevabı (7/1345) [36/86:404-407]

EKREM KANGAL (SİVAS): Sivas Milletvekili Ekrem Kangal’ın, Divriği ilçesi 
Ulucami’de bulunan halı ve kilimlerin İstanbul’a gönderilmemesine dair (7/1755) 
[39/133:607]

OSMAN ĞUKPINAR (ANKARA): AnkaraMilletvekiliOsman ğukpınar’ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı işyerlerinde çalışan kimselerin Anayasal 
haklarının verilmesine dair yazılı sorusu (7/1602) [36/100:766]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk’ün, son günlerde dış ülkelerde ve 
memleketimizde yabancılar tarafından meydana getirilen olaylara dair yazılı sorusu 
(1/1593) [36/98:702]

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (ADIYAMAN): Adıyaman Milletvekili M Zeki 
Adıyaman’ın, Göksu nehri üzerinde kurulacak olan Çaykara baraj projesine dair 
(7/1547) [36/:]

İHSAN ATAÖV (ANTALYA): Antalya Milletvekili İhsan Ataöv’ün, Antalya 
Belediyesince tespit edi1en elektrik fiyatlarının Bakanlıkça tasdik edilip edilmediğine 
dair sorusu (7/1603) [36/100:766]

HAYDAR ÖZDEMİR (İSTANBUL): İstanbul Milletvekili Haydar Özdemir’in, 
Etibank teşkilâtında çalışan memurların maaş kadrolarına dair yazılı sorusu (7/1590) 
[36/93:570]

VEYSİ KADIOĞLU (KAHRAMANMARAŞ): Kahraman Maraş Milletvekili 
Veysi Kadıoğlu’nun, Kahraman Maraş şehir içi derelerinin kapatılmasına dair 
(7/1544) [36/:]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, 1965-1973 
yılları arasında gümrük ambarlarında biriken eşyalara dair yazılı sorusu (7/1596) 
[36/98:702]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari 
takibatların miktarına dair sorusu ve İmar ve İskan Bakanı Turgut Toker’in yazılı 
cevabı (7/1326) [36/73:53-54]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş Belediye 
Meclisinin Gecekondu Kanununa aykırı olarak aldığı karara dair yazılı sorusu 
(7/1582) [36/80:294]
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KENAN ARAL (TUNCELİ): Tunceli Milletvekili Kenan Aral’ın, İstanbul nâzım 
plânına aykırı bina yapıldığına dair yazılı sorusu (1/1574) [36/74:83]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, Türkiye’deki 
kooperatiflerin miktarı ile bu kooperatiflere yapılan yardımlara dair sorusu ve Ticaret 
Bakanı Naim Talû ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez’in yazılı cevapları (7/1341) 
[36/96:656-659]

MEHMET ÖZDAL (KAHRAMANMARAŞ): Kahraman Maraş Milletvekili 
Mehmet Özdal’ın, Kahraman Maraş’ın Türkoğlu ilçesindeki tarımsal toprakların 
dağıtılmasına dair yazılı sorusu (7/1565) [36/74:83]

KAZIM ULUSOY (AMASYA): Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy’un, 
Merzifon ilçesinin Alıcık bucağında ortaokul açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı (7/1494) 
[36/86:433]; [32/46:547]

MEHMET ÖZBEY (BURDUR): Kız Teknik Okullarında uygulanan Phaff biçki 
sistemine dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı 
(7/1065) [36/96:647-648]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, 1971-1972 öğretim 
yılında ortaokul ve liselerde yıl kaybeden ve mezun olan öğrenci miktarına dair sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek’in yazılı cevabı (7/1339) [36/73:54-55]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, Erdemli 
ilçesinde yapılan Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni sırasında bir lise Öğretmeni 
tarafından meydana getirilen olaylara dair yazılı sorusu (7/1599) [36/98:702]

TURHAN ÖZGÜNER (İÇEL): İçel Milletvekili Turhan Özgüner’in, üniversite 
ve yüksekokulların yetkili kurumlarınca izinverilen öğretim üyelerine dair yazılı 
sorusu (7/1597) [36/98:702]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Emirdağ ilçesinde Sümerbank satış şubesinin açılmasına dair 
yazılı sorusu (7/1569) [36/74:83]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celal Kargılı’nın, kuruluşundan 
bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adil ve 
idari takibatların miktarına dair sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez’in 
yazılı cevabı (7/1323) [36/86:400-403]

SÜLEYMAN MUTLU (AFYONKARAHİSAR): Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu’nun, Afyon Karahisar İli Emirdağ ilçesi Davulga Bucağından 
doludan zarar görenlere yeniden tohumluk ve zirai kredi verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz’ün yazılı cevabı (7/1287) 
[36/86:398-399]

ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, fıstık endüstrisi 
projesine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz ve Ticaret Bakanı Naim Talûnun 
yazılı cevapları (7/1439) [31/30:208]; [36/54:416-418]
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ÇETİN YILMAZ (İÇEL): İçel Milletvekili Çetin Yılmaz’ın, İçel bölgesi üzüm 
üreticilerinin ilkel üretim şartlarından kurtarılmasına ve pazarlama imkânlarının 
sağlanmasına dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu 
ile Tarım Bakanı İlhami Ertem’in yazılı cevapları (7/444) [37/116:664-666]

CELAL KARGILI (İÇEL): İçel Milletvekili Celâl Kargılı’nın, Gebze, Çayırova 
bölgesinde bulunan Demir-Çelik Fabrikasının Howard International 1 ne. Firmasına 
olan borcuna dair sorusu ve Ticaret Bakanı Naim Talû’nun yazılı cevabı (7/1273) 
[36/73:52-53]

İBRAHİM ÖZTÜRK (İBRAHİM SADİ ÖZTÜRK) (KAHRAMANMARAŞ): 
Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Kahraman Maraş ilindeki pamuk 
üreticisinin durumuna dair sorusu ve Ticaret Bakanı Naim Talû ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez’in yazılı cevapları (7/1445) [36/86:418-419]




