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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Açık oya sunulan : 
îzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arkadaşı

nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı 
Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun teklifi ve Plan Komisyonu rapo
runun (2/301) (S. Sayısı : 211), oyların ayrımı sonu
cunda, kabul edildiği açıklandı. 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş, Ticaret ve 
Turizm Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinin sı
nav ve devam durumları, 

izmir Milletvekili Süleyman Genç, Moskova'ya, 
Türkiye Komünist Partisi delegesi olarak giderek Ko
münist Partisi Kurultayına katıldığı hakkında bazı 
basın - yayın organlarında yer alan iddialar, 

Tokat Milletvekili Ali Kurt da, Tokat eğitim Ens
titüsü ve Zile olayları hakkında gündem dışı birer 
konuşma yaptılar. 

Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 arkada
şının, kömür politikasının açıklığa kavuşturulması 
amacıyle (10/67), 

Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 arkadaşı
nın, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitlerinin ih
tiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle (10/68), 

Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 arkada
şının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirketinin 
durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle (10/69), 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 arkası
nın, av kuşları ile yaban hayvanların korunması ve 
avcılık konusundaki yasaların yeniden düzenlenme
si için gerekli tedbirleri sptamak amacıyle (10/71), 

Gaziantetp Milletvekili ibrahim Hortoğlu ve 13 
arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft* Şirketinin, 
Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddialarının 
doğru olup olmadığını saptamak amacıyle (10/72) bi
rer Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 
ile; 

Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 arkada
şının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları yerin
de incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
(10/70) bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner

gesinin özeti lökunidu; gündemdeki yerlerini 'alacakları 
ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

Bitlis Milletvekili Abidin inan Gaydalı'nın, içiş
leri Komisyonundan çekildiğine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ile Mar'-
din Milletvekili ibrahim Aysoy'un, gübre fiyatları
nın indirilerek köylümüze daha ucuz verebilme im
kânlarını tespit etmek amacıyle (10/16) bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergeden imzalarını 
geri aldıklarına dair önergeleri okundu; Araştırma 
önergesindeki imza sayısının 10'dan aşağı düşmesi ne
deniyle gündemden çıkarıldığı açıklandı. 

Yurt dışındaki Türk işçilerinin bazı sorunları ile 
ilgili kanun tasarısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi de okunarak, adı geçen kanun tasa
rısının geri verildiği bildirildi. 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarife
nin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi değişik 
86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasa
rısı (1/311) (S. Sayısı : 221), ilgili Bakanın Genel Ku
rulda hazır bulunmaması nedeniyle, bir defaya mah
sus olmak üzere ertelendi. 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkada; 
sının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, Van 
Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İzmir 
Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 
31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Vergisi Kanunu
nun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştirilmesine da
ir Kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu (2/44, 
2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) görüşülerek mad
deleri kabul olundu; tümünün açık oya sunulacağı 
bildirildi,. 

11 Şubat -976 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere .Birleşime saat 19.40'ta son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Rasim Hancıoğlu Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehme4-Özmen 

~ 979 — 
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İL — G E L E N ] 

11 . 1 . 1976 

Teklifler I 
1. — Kütahya Milletvekili tlhan Ersoy ile Bur

dur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Gediz, Burdur j 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina- I 
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun teklifi. (2/512) (Plan Komisyonuna) 

2. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 15 
arkadaşının, köy ve mahalle muhtarları ile köy bek
çilerine aylık bağlanması ve sosyal güvenlik hakları
nın sağlanması hakkında Yasa önerisi. (2/513) (İç
işleri ve Plan komisyonlarına) 

Tezkereler I 
3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinin i 

1971 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil- I 
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/561) (Plan Komisyonuna) I 

4. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/562) 
(Plan Komisyonuna) 

5. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1970 
bütçe yılı hesap işlemleri ile bilançosu hakkında ha
zırlanmış bulunan raporun sunulduğuna ilişkin Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi. (3/563) (Plan Komisyonuna) 

..< i] ıı ! |«p»». 

[ A Ğ I T L A R 

Çarşamba 

Yazılı Sorular, 
6. — Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 

nün Bağ - Kur Genel .Müdürlüğüne atanan kişiye 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1049) 

7. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1050) 

8. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars 
ilinin bazı ilçelerinin telefon santrallarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi, (7/1051) 

9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars ili
nin hudut köylerini içine alan «Yasak bölge» şeridi
ne ilişkin Millî Savunma ve İçişleri Bakanlarından ya
zılı soru önergesi. (7/1052) 

10. — Antalya Milletvekili (tmer Buyrukçu'nun, 
astsubayların intibak durumlarına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1053) 

Meclis Araştırması 
11. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar

kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanının 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/73) 

- * • * •«"• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılış saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ • Hüseyin Deniz (Malatya), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Işıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan ge

len sayın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 
arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve 
İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşı
nın, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (2/44, 2/99, 
2/247, 2/34&) (S. Sayısı: 223) (1) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyenler vardır; 
yalnız gündem dışı konuşmalara devam ederken, 
gündemimizdeki açık oylamanın yapılması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu açık oylamanın, kupamn önce sıralar arasında 
dolaştırılarak, sonra kürsüye konulmak suretiyle ya
pılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 

1. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'in, 
Tunceli ilinin eğitim sorunları hakkında gündem dışı 
konuşması, 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Yıldırım, Tunceli 
ilinin eğitim sorunlarını dile getirmek maksadıyle 
gündem dışı söz istemişlerdir, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Cephe Hükümetinin, işbaşına geldiği günden beri 
ilimizde eğitim yönünde tezgâhladıkları ve oynamış 
oldukları ayrıcalık gösteren tutum ve davranışlarını, 
örnekleriyle arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

(1) 223 S. Sayılı basmayazı 10 . 2 
53 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 tarihli 

Cephe Hükümetinin Millî Eğitim Bakanı ilimiz 
ve benzer illerdeki vatandaşları ikinci sınıf vatandaş 
olarak görüyor ve apaçık ayrım yapıyor. 

Tunceli Lisesinde öğretmensizlik nedeniyle öğ
renciler bundan bir müddet evvel boykota karar 
vermek üzereyken, bazı tahrikçi ve teşvikçiler hare
kete geçirilmiş, işbirlikçi, tekelci burjuvanın iktidarı 
olan Milliyetçi Cephenin yurt çapında emekçi hal
kımıza karşı yoğunlaştırdığı faşist baskılar; Adana, 
Hakkâri ve Ağrı'da olduğu gibi Tunceli'de de aynı 
baskı ve saldırı politikası uygulanarak öğrenciler cop
lanmış, karakola götürülmüş, işkence dahi yapılmış
tır. Egemen sınıflar yoğun sömürülerini sürdürebilmek 
için, geri bıraktıkları ülkelerde eğitimi yozlaştırmak
ta, halk çocuklarının okumalarını engellemektedirler. 
Bu yozlaşmış eğitim politikası Tunceli'de de Sayın Ba
kanın marifetiyle baş göstermiştir. Şöyle ki: Tunceli 

- m 
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Lisesi modern lise olup, öğretmen kadrosu 65 olduğu 
halde Milliyetçi Cephenin Millî Eğitim Bakanı bu 
kadroya kendi keyfî çıkarları doğrultusunda 17'ye 
indirmiştir. Bu ayrıcalık halkı cezalandırmaktadır. 

Bu nedenle, Tunceli halkının etğitim özgürlüğü 
kısıtlanmış, öğrenim olanağı yok edilerek lise sü
resiz kapatılmıştır. Yatılı bulunan 138 öğrenciye 
mecburî tasdikname verilerek sokaklara itilmişlerdir. 
Pansiyon kapatılmıştır. Bu öğrencilerin, gittikleri yer
lerdeki liselere de kayıtları yapılmamaktadır. 

Aldığımız bir habere göre, Karakocan Lisesinde 
de çok yakın bir zamanda, geniş çapta, öğrenciler 
mecburî tasdikname ile sokaklara itileceklerdir. Peki 
soruyorum; bu öğrencileri sokağa atmakla acaba ne 
çıkarları olabilir? 

Ayrıca, Sayın Bakan yerli öğretmenleri «Kürt ve 
komünist» diye Tunceli ili sınırları dışına sürmekte
dir. Kanunlarımıza göre Kürtçülük ve Komünistlik 
suçtur. Bir öğretmeni Tunceli'den alıp herhangi bir 
ile verdiğiniz zaman, şayet bu, Kürtçülük ve Komü
nistlik yapıyorsa, o ilde de bunu yapacaktır. Elinde 
somut örnek varsa, bu öğretmeni icap ederse mesle
ğinden atması ve yasalar gereğince mahkemeye ver
mesi gerekirken, sadece, mücerret ihtarlarla bu öğ
retmenlerimiz mağdur edilmektedirler. 

Çağ dışı düşünceye ters düşen Türk, Kürt, Arap, 
Lâz, din, dil, ırk, mezhep ayrımının bu sapık ırkçı 
düşünceye esas alınarak, feza çağında insanlara ayrı 
ayrı haklar sağlamak yöntemini ilkel bir yol sayan 
bu düşünce ayrımı, memlekete hayır değil, zarar geti
recektir. Bu ayrımı Milliyetçi Cephe Hükümeti yap
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, geçenlerde öğretmen 
sorunu için Millî Eğitim Bakanlığına başvurduğum
da, sayın Müsteşar bana aynen şunu demiştir: «Efen
dim, Tunceli yerli öğretmenleri Kürtçülük ve Ko
münistlik yapmaktadırlar; bu nedenle sürgün ediyo
ruz,» Acaba, Kürtçülük ve Komünistlik yapan bir 
öğretmenin cezası sürgün müdür? Hiç bir müfettiş 
tahkikatı ve herhangi bir şey yapılmadan 10 tane 
öğretmenimiz il sınırı dışına nakledilmiştir. Bu müs
teşar, kendi makamında çekinmeden, pervasızca bu 
lâfı söylemiştir. Yanımda da, Adalet Partisi Sayın 
Senatörü, İlköğretim eski Genel Müdürü Sait Meh-
metoğlu vardı, onu da Yüce Meclisin huzurunda tanık 
olarak gösteriyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakan bununla 
da kalmamıştır. Sayın Ecevit Hükümeti zamanında 
Tunceli'ye eğitim enstitünün açılması, 1975 - 1976 

yılı programına: alınmıştı. Sayın Bakan bu eğitim 
enstitüsünü seçim arifesinde Tunceli'den almıştır. Öğ
retmen Okulları Genel Müdürü Feyyaz Gökdemir 
seçimlerden iki gün önce, «Tunceli'de eğitim ensti
tüsü açılacak, kayıtlara başlansın» diye valiliğe tele
fonla emir vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bir dakikanz var, 
ona göre konuşun efendim. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Devamla) — Tamam 
Başkanım, toparlıyorum. 

Bu telefon emri mahallî gazetede ve belediye 
hoparlöründen anons edildiği halde, eğitim enstitüsü 
açılmamıştır, talebeler kaydedilmemiştir. 

Sayın Başbakanın geçen gün Senatoda bütçe 
münasebetiyle yapmış olduğu konuşmada, «Geri 
kalmış yörelere öncelik vedeceğiz» sözleriyle bu tat
bikat acaba birbirini tutuyor mu? 

Sayın Millî Eğitim Bakanı katı tutum içindedir; 
doğu - batı, kurt - Türk - lâz ve din, dil, ırk, mez
hep tercihi yapmaktadır; sorumsuzca bir tutum için
dedir. Bu tutumundan vazgeçmezse, bu durum mem
lekette büyük zararlar yaratacaktır. 

Tuncelili gençler öğretmen liselerinden, Akçadağ' 
dan, Urfa'daki kız öğretmen okullarından dahi atıl
mışlardır. Tunceli halkına, Doğu Anadolu halkına 
ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmaktadır. 

Tunceli halkı milliyetçi ve memleketine bağlı, 
insancıl düşünceye sahip, uyanık, ilerici kimselerdir. 
Kurtuluş Savaşı zamanında dahi Devletin hiç bir 
katkısı olmadan, kendi malî güçleriyle Rusları Erzu
rum hududuna kadar kovmuşlardır. Sayın Bakan ta
rihi açsın bunu da okusun. 

Bunu kendisine hatırlatır, hepinize saygılarımı 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

2. — Bursa Milletvekili Halil Karaatlı'nm, Batı 
Trakya ve diğer yabancı ülkelerdeki Türklerin zorla 
Hıristiy anlaştır il ması hakkında gündem dışı konuş
ması, 

BAŞKAN — Sayın Halil Karaatlı, Batı Trakya 
ve diğer yabancı ülkelerdeki Türklerin zorla Hıris-
tiyanlaştırılması hakkında gündem dışı söz istemişsi
niz, buyurun efendim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Milletleri millet yapan, onların varlığını ve deva
mını sağlayan, sosyoloji ilminin ortaya koyduğu bir
takım gerçekler vardır. Milleti idare etmek mevkiin-
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de olanların hiç bir devirde bu gerçeklerden haber
siz ve bunlara bigâne kalması mümkün değildir. 

Türk Milletinin millet olmasına, varlığını koru
masında ve devam ettirmesinde bu sosyolojik gerçek
lerin payı büyüktür. 

Bu değerleri kaybetmiş ve bu gerçeklerden uzak
laşmış olan milletler şahsiyetlerini ve varlıklarını kay
betmişlerdir. Nitekim, tarihen Türk asıllı oldukları 
bilinen birtakım milletlerin bugün Türklüğe yabancı, 
Türklükten habersiz olmaları, Türklüklerini inkâr et
meleri ve kabul etmemeleri hep, milletleri millet ya
pan millî ve manevî değerleri kaybetmelerinden ve 
bu sosyal gerçeklerden uzaklaşmalarından ileri gel
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, milletleri millet yapan unsur
lar yalnız etnik ve fizikî unsurlardan ibaret değildir. 
20 nci asır milliyetçiliğini etnik ve fizikî unsurlar
dan ibaret zannetmek büyük bir hatadır. Bunlar kadar, 
ihaıüta buinlaridan daha önemli olan millî, manevî ve 
tarihî değerler de vardır. Aynı inanca, aynı ideale, 
aynı tarihe, aynı maziye, aynı değerlere, müşterek bir 
kadere, müşterek bir ikbale ve istikbale sahip olmak, 
bizi, her şeyden daha çok birbirimize yaklaştıran ve 
bizi yüce bir millet yapan unsurlardandır. 

Aynı Allaha, aynı Peygambere, aynı Kitaba inanı
yoruz, aynı Kıbleye yöneliyoruz, aynı tarih ve aynı 
mazi ile övünüyoruz. Çünkü bu tarihe ve maziye 
beraberce sahip olduk ve onu birlikte yaşadık. 

Dünya milletlerinin varlıklarını koruyabilmek ve 
kalkınmalarını tamamlayabilmek için bütünleşmeye 
çalıştığı ve bloklaştığı bir dönemde aynı vatanı ve 
aynı değerleri korumak için aynı cephelerde omuz 
omuza savaşan ve şehit olan insanların evlâtları ola
rak, aynı değerler, aynı ideal, aynı ikbal ve istikbal 
etrafında birleşmiş insanlar olarak dünyanın bu ger
çeklerinden habersiz olmamız mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, maziye geri dönmek, onu 
tashih etmek, ona yeniden yön vermek elbette müm
kün değildir; fakat elbette ondan alınacak dersler 
ve ibretler vardır. 

Geçmişte Türk eğitiminde gerçekten büyük hata
lar işlenmiştir. Maalesef okullarımızda uzun, bir sü
re, milletimizi millet yapan millî, manevî ve ahlâkî 
değerler ihmal edilmiş, hatta tahkir ve tahrip edil
miştir. 

Türk insanının karakter ve şahsiyet unsurlarının 
neler olduğu üzerinde durulmamıştır. Lâikliği, bu 
manevî değerler aleyhtarlığı olarak telâkki edip öyle 

tatbik edenlerin, maalesef bu değerleri, Cumhuriyetle 
birbirine karşı imiş gibi gösterme gayretlerinin mem
lekete çok ziyanı dokunmuştur. 

Yeni nesiller, bu manevî değerlerin yapıcı, birleş
tirici, bütünleştirici; Allah sevgisi, insanlık sevgisi ve 
hayat sevgisi ihtiva eden prensiplerinden mahrum 
olarak yetiştirilmişlerdir. Bu suretle gençlerimizin bir 
kısmı bu manevî değerleri şuradan buradan telâfi. 
etme yalnızlığına ve imkânsızlığına mahkûm edil
miş; bir kısmı da bu değerlere yabancı ve hasım ola
rak yetiştirilmişlerdir. 

Memleketimizde millî ve manevî değerler buna
lımı ve anarşisi bu suretle başlamıştır. Cumhuriyet 
alyehtarı cereyanlar bundan sonra ve bundan dolayı 
cüret kazanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kendi öz vatanımızda bu 
millî ve manevî değerlere yapılan tahribat, son yıllar
da aldığımız bütün tedbirlere rağmen hâlâ tam ma-
nasıyle tamir ve telâfi edilebilmiş değildir. 

Şimdi, yurt dışındaki yurttaşlarımızın bu konuda
ki ıstıraplarını da paylaşmak durumundayız. Dili, dini 
unutturulmuş Türk unsurların varlıklarını, başka 
milletlerin emperyalist, faşist ve şovenist ve haçlı dü
şünce ve telkinlerinin, zorbalıklarının baskısı altında 
yalnız ve sahipsiz bırakmak mümkün değildir. Her 
gün gazeteler, Yunanistan'da, Batı Trakya'da, Ada
larda ve diğer ülkelerde yaşıyan ırkdaşlarımızın cami
lerinin zorla yıkıldığım, yakıldığım; mallarının gas-
bedildiğini, işkence gördüklerini; aç ve işsiz bırakıl
dıklarını, insan haklarından mahrum edildiklerini, 
isimlerinin ve dinlerinin zorla değiştirildiğini, buna 
razı olmayanların dövüldüğünü, karşı gelenlerin öl
dürüldüğünü yazmaktadırlar. Bugünkü bazı gazete
lerde, Batı Trakyadaki bazı ırkdaşlarımızın zorla 
hristiyanlaştırıldıklarına dair haberler, resimler ve bel
geler mevcuttur. Türklerin azınlıkta bulunduğu başka 
ülkelerde de aynı olaylar cereyan etmektedir. 

Türk varlığının bulunduğu diyarlarda kim bilir, 
her gün ne kadar emperyalist, faşist ve insanlık dışı 
zorbalıklar irtikâp edilmekte ve bize ulaşamayan nice 
feryatlar yükselmektedir. 

20 nci asrın son çeyreğinde işte bu, emperyaliz
min ve faşizmin ta kendisidir. Yakın bir maziye ka
dar bu milletten olan ve bugün gurbette kalan bu in
sanlara yapılan bu emperyalist ve faşist zulümler kar
şısında sağır olup, Türkiye'de «faşizm» vaveylası ko
paranların hangi yolda ve nasıl bir yanılgı ve hayal 
içinde oldukları ortadadır. 
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BAŞKAN — Sayın Karaatlı, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

20 nci asrın son çeyreğinde beşeriyetin bütün terak
kilerine rağmen, kendilerinden olmayanlara işkence 
etmesi, birtakım zaaflar ve taassuplar içinde bulun
ması, insanlık için gerçekten bir ıstırap vesilesidir. 

Ben, Türk Milletinin büyük hedefli siyaseti uğru
na da olsa, varlıklarını korumaya ve devam ettirmeye 
çalışan müslüman Türk varlığının, bu faşist ve emper
yalist baskılar altında yalnız bırakılmayacağına inanı
yorum ve Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, bir
birini zincirleme takip eden öldürme ve soyguncu
luk olayları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın Ha
san Değer, birbirini zincirleme takip eden öldürme 
ve soygunculuk olayları hakkında gündem dışı söz 
istemişlerdir. Buyurun efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Sağ 7 sol tartışması uzun zamandan beri devam 
edegelmektedir. Mesele bu değil; mesele ciddiyet 
kesbeden, Cephe Hükümetinin muhalefeti ürkütme 
ve sindirme metotlarına başvurması meselesidir. 

TRT ye sansür koymak suretiyle, özellikle olay
ların içyüzünü halktan gizlemektedir. Bir partinin 
sözcüsü, «Sayın Reisicumhur tarafından aylardan be
ri onaylanmayan kararnameler Hükümetin çalışma 
noktasına kilit vurmuştuı» diyerek, sayın Reisicum
huru eleştirmeye kajkar. Öte yandan, iki bakan ise 
demeçlerinde, «10 aydan beri anarşik olaylarda beş 
altı kişi vurulmuştur» diye kamuoyunu güya yanılt
maya çalışır. Bunlar, sözüm ona İçişleri ve Adalet 
Bakanları imiş galiba, sıfırı unutmuşlardır. Bununla 
da yetinmeyerek, «Sağ - sol mücadelesi değil, millet-
perversizlik mücadelesidir» diye ilân ederler, halkı 
bölmeye yeltenirler. Bununla da övünürler. Böyle 
Hükümet mi olur? 

Esasen, 26 tesise 45 milyaı lira ödenek ayrılması
na karar verilmiş. Mevzuubahis yatırım tetkik edildi
ğinde, maalesef, Doğu bölgelerine 1 milyarlık yatırım 
dahi ayrılmadığını esefle müşahede ettik. Oysa doğu
lular her alanda geri bırakılırken, Doğulu parlamen
terler de buna seyirci kalırlar; örneğin, Lice'li felâ-
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ketzede öğrencilere tahsis edilen kontenjanın geri 
alınması gibi. Halkı aldatan Hükümet, milletin ifti
har vesilesi olamaz. 

Muhterem milletvekilleri, halkı, Cepheyi destek
lemeye çağıran Başbakan, Anayasanın boşlukların
dan yakınarak, çıkar yol bulmak için halkı tahrik 
etmeye kalkar ki, bir zümrenin diğer bir zümreye ta
hakkümünü sağlar. Böyle Hükümet mi olur? Anarşik 
suçlular varsa, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri yürürlüktedir. Yetmez mi? Yoksa Hükü
metin gücü kâfi gelmiyor mu? 

Bir başka lider ise, «Komandolarım Hükümete 
daima yardımcı olmuşlar ve olacaklardır. Mutlaka, 
Hükümetin, komandolarıma görev vermeye hakkı 
vardır. Buna da mecburdur» der ve komandolarından 
bir kısmını emniyet teşkilâtına, diğer bir kısmını da 
Devlet müesseselerine yerleştirme olanaklarını temin 
eder. Oysa, başka bir lider her gün, ekonomik kal
kınmayı, iktisadî kültürel yöntemlerle halkı teselli et
meye kalkarak, Türkiye'nin güllük gülistanlık oldu
ğunu söylemekten en ufak bir sakınca dahi duymaz. 

Bir diğer haber ise, Danıştayın durdurma kararı
nı Devlet Başkanı nazara alarak, «Karataş'ın değil, 
Cem'in TRT Genel Müdürlüğüne getirilmesi iktiza 
eder» derken, bu sefer kralcılık yöntemine başvuru
lur. Bu kez, «Sayın Reisicumhura hakaret etmeye 
kalkıştılar» diye tempo tuttular ki, zevahiri kurtar
mak için... 

Muhterem milletvekilleri, «Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir» ibaresi askıda kalmıştır. Zira, 
mütecaviz Hükümet, Anayasayı dörtkoldan sararak, 
Devlet otoritesinden ziyade zümre otoritesi saltana
tını hâkim kılmaya yönelmiştir'. Bu suretle, Anayasa 
mefhumuna ağır darbe indirmiştir. Bu itibarla, «De
mirci Hükümetinin 9 yıllık geçmiş icraatı, 9 aylık 
Cephe icraatına karşı zemzem suyu ile yıkanmış» 
derlerse, şaşmamak gerekir. Çünkü, dörtbaşla halkın 
yakasına sarılmamıştı; oysa yerin kulağı var ve Ana
yasa kuruluşlarının gözünden kaçmamaktadır. 

12 Marttan kaçanlar bugün dem vurmaya kalkar
lar. Böylece, kendiliğinden dörtlü koalisyon ortamı
nı getirmiş olacaktır. Dolayısıyle Cephe Hükümeti 
saltanatı da son bulacaktır. Çünkü, Devletin malı 
iane olamaz. Kendi yararlarına peşkeş çekilemez. Bu
nun sahibi vardır. Unutmayın ki, sorulmayacaktır 
sanmayın, halk er geç sizden bunun hesabını sora
caktır arkadaşlar. Çünkü, yaş başına bir milyon lira 
halka mal olursa, 22 milyon lira mobilya yolsuzlu
ğunun hesabını da saklamazsınız. «Bebek, köpek da-
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vasi» görenlerin başsorumlusu aranızdadır. İşinize 
geldiği zaman baştacı edersiniz ve hatta 27 Mayıs pa
yesini dahi vermekte tereddüt etmezsiniz. İşinize gel
mezse, «komünisttir» diyerek sıyrıhverirsiniz. Be De-
mirel Masonlar, yetmez mi entrikalarınız? Maskenizi 
indirin de, görelim renginizi. 

Muhterem milletvekilleri, yarından emin olmayan 
halkın mal, can emniyetinin bir avuç komandonun 
insafına terk edilmiş olduğu bir devreye girmiş bulu
nuyoruz. Yanan yürekler Cephe Hükümetinin değil, 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir Meclis Araştırma önergesi vardır, okutuyo

rum: 
Malatya, Mardin, Zeytinburnu operasyonları ile 

ilgili Meclis Araştırması önergesinin özeti : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Malatya'da 22 Ocak 1976 Perşembe gecesi bir 

polis ve bir bekçinin ölümü, bir polis iki bekçinin ya
ralanması ile başlayan ve 26 Ocak 1976 Pazartesi sa
bahı saat 10.20 de Beylerderesi mevkiinde bir bağ 
evinde Vali Rafet Büyüktiryaki'nin yönettiği ve 3 
anarşistin ölümü ile sonuçlanan Malatya operasyonu 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Bu konu ile ilgili tartışmalarda ön planda güven
lik görevlisi iki yurttaşımızın ölümü istismar edile
rek çıkarılmak istenmektedir. Böylece hukuk devleti 
ilçelerinden biri olan hukuka bağlılık ilçesinden konu 
saptırılmaktadır, iki güvenlik görevlisinin öldürül-
mesindeki üzüntüde beraberiz. Ancak, sorunun istis
marına ve saptırılmasına karşıyız. 

Malatya, Zeytinburnu ve Mardin operasyonların
da ortak olan yeni ve önemli gelişmeyi belirtmeden 
önce asayiş konusu ve silâh kullanma yetkisi ile ilgi
li kanun maddelerine kısaca değinmek istiyoruz. 

Asayişe müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkın
daki kanunun 1 nci maddesinde, özetle; 

«îdam veya ağır hapis cezasını gerektiren suçlar
dan birini işlemekten sanık olup hakkında tevkif mü
zekkeresi çıkarılan ve silâhla dolaşarak asayişi bozan
ların teslim olmaları için gerekli duyuru yapılır. Du

ana ve babaların yürekleridir. Bunu tefrikten aciz 
kalan muhterem Başbakanın geçerli dosyası artık ka
panmıştır. Yeni dosya açmak sevdasından vazgeçme
lidir. Bunun geçerli olamayacağının gafleti içindedir. 
Azınlıkta bulunan Cephe Hükümeti artık milletin 
kasasından dört elini çekmelidir. 

Dikkatini çeker, saygılarımı sunarım. (C. H. P. 
şıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 

yurunun yapılmasından sonra en az 10, en çok 30 
gün mühlet verilir. Bu mühlet sonunda teslim olma
yanlara karşı silâh kullanılır» denmektedir. Malatya 
operasyonunda bu koşul yerine getirilmemiştir. 

Polise, jandarmaya ve askere silâh kullanmak için 
yetki veren kanun maddelerinde ortak olan hususlar 
şunlardır; 

1. — Sanığın saklı bulunduğu yerden arandığı sı
rada kaçması, 

2. — Dur emrine itaat etmemesi, 
3. — Başka surette ele geçirilmesi olanağının kal

maması. 
Ayrıca, Türk Silâhlı Kuvvetleri. İçhizmet Kanu

nunun 87 nci maddesi «Silâh kullanmak mutlaka 
ateş etmek değildir. Ateş etmek son çaredir. Mukave
met devam ederse, hedef gözetilmeksizin ateş edilir» 
demektedir. 

Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinin 
271 nci maddesi aynen şöyledir «... silâh kullanmak
tan maksat adam öldürmek olmayıp icrai vazifede 
uğranılan mukavemeti kırmak ve taarruzu defetmek 
ve kanunun hükmünü yerine getirmektir. Bunun için 
jandarma silâhını lüzumu olacak derecede kullanır.» 

Malatya operasyonunda ise havanın kararmasına 
daha 6 saat varken, hedef gözeterek yapılan atışlarla 
sanıklar delik deşik edilmişlerdir. 

Görevli polis ve bekçinin öldürülmesinden son
ra Malatya operasyonu bir öç alma operasyonu ha
line gelmiş, olay yerinde bulunan Emniyet Müdürü, 
Jandarma alay komutanı ve Malatya Valisi operas
yonun, sanıkları adalete teslim etme amacından sap
masına ve bir insan avı haline dönüşmesine göz yum
muşlardır. 

Eşkiya eşkiya gibi, Devlet Devlet gibi hareket 
eder. Olaylar öç alma duygularını ne denli kamçılar
sa kamçılasın Devletin eşkiyalaşması haklı görüle-

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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mez. Malatya operasyonu Devletin karıştığı silâhlı 
bir linç hareketi görünümündedir. Devletin, kanun
suzlukların üzerine, kanunları çiğneyerek yürüme 
hakkı yoktur. 

«Mustafa Kemal bolşeviktiı, ölüdürülmek vacip
tir» diye fetva veren müftü edası ile ve gözü dönmüş 
olarak Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun bir süre 
önce verdiği «Bu mücadele sağ ve sol arasındaki mü
cadele değil, vatanseverlerle vatan hainleri arasında
ki mücadeledir» fetvasından sonra gençlere karşı çe
kilen her tetikte MC Hükümetinin parmak izi sakla
namaz hale gelmiştir. 

Türkiye'nin de katıldığı «însan Hakları Evrensel 
Beyannamesi» ve «Avrupa İnsan Hakları Sözleşme
si» ne göre «Bir suç ile itham edilen her şahıs suç
luluğu kanunen sabit oluncaya kadar masum sayı
lır» 

«Her ferdin yaşama hakkı kanunun himayesi al
tındadır. Kanunun ölüm cezası ile cezalandırdığı bir 
suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu 
cezanın infazı dışında, hiç kimse kasten öldürülemez» 

Silâh kullanmada kanunun verdiği yetkilerin aşıl
ması, öldürüldükten sonra cesetlere yapılan ağır mu
amele, operasyonu yöneten vali Rafet Büyüktiryaki' 
nin çelişkili açıklamaları operasyona katılanların yet
kilerini kötüye kullandıklarını ortaya koymaktadır. 

Malatya, Mardin, Zeytinburnu operasyonları ile 
yürütmenin derece derece en üst kademelere kadar, 
kendisini yargılama ve infaz etme organları yerine 
de koyarak hareket etmek gibi çok tehlikeli bir yola 
girmiş olması, sorunun, rejimin ve ülkenin geleceği 
açısından endişe verici boyutlara ulaştığını göster
mektedir. 

Bu nedenlerle Malatya, Mardin ve Zeytinburnu 
operasyonları hakkında Anayasanın 88 nci ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 ncü maddeleri 

gereğince Meclis Araştırması 
mızla öneririz. 

açılmasını saygıları-

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Sivas Milletvekili 
Nazif Arslan 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

İzmir Milletvekili 
Necoar Türlkoan 
Bolu Milletvekilli 
. Abdıi Özköfc 

Balıkesir Milletvekilli 
Necati Cebe 

İzmir Milletvekili 
Kaya Bengisu 

Zonguldak 
Zekâi 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Tekirdağ Milletvekilli 
Yılmaz Alpaslan 

Aydın Milletvekili 
Şükrü Koç 

Çorum Milletvekili 
Cahit Angın 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Sinop Milletvekili 
YaHçın Oğuz 

Diyarbakır Milletvekili 
Bahattiin Karakoç 

İstanbul Milletvekili 
Necdet Ökmen 

Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinikaya 

iMiietvekii 
Altınayi 

BAŞKAN — Gündemdeki yenini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir.! 

ŞENER BATAL (Konya) — Sayın Başkan, bir 
Mebim var. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim, İçtüzü

ğün 68 nci maddesi gereğince Başkanlığa gelen ya
zıların kaba ve yaralayıcı olmaması lâzımdır. 

Başkanlık bu hususu nazarı itibara almalıdır. 
Eğer yanlış anlamadıysam, «Gözü dönmüş İsmail 

Müftüoğlu» diye bir cümle var. Bunun İçtüzüğün 
68/2 nci maddesi gereğince ya tashih veya zabıttan 
çıkarılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, dikkate alınacak

tır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun kuruluş ve görev bölümünden evvel çıkmış 
bazı kanun tasarı ve tekliflerinin geri verilmesine dair 
tezkeresi (2/364, 2/198, 2/212, 2/286, 2/253, 2/296, 
2/333, 3/563) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu, İçtüzüğün 45 
nci maddesine göre kanun tekliflerini geri istemekte-
dir. Okutuyorum: 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Komisyonumuz; Millet Meclisi İçtüzüğünün 

45 nci maddesi gereğince bir aylık bir süre içimde, 
kuruluş ve görev bölümünden önce çıkmış tasarı ve 
tekliflere ilişkin raporları benimsemeyip yeni bir ka
rar alma gereğinin doğabileceğini mütalaa ederek 
ilişik listede belirtilen raporların, Komisyonumuza 
iade olunmasını; Keza esas Komisyon durumunda 
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olmadığımız konulara ilişkin eski raporlarında İç
tüzüğün 35 ve 45 nei maddeleri yönünden tetkiki 
faydalı görüldüğünden, yine ilişik 2 nei listede be
lirtilen raporların Komisyonumuza iade olunmasını 
Sayın Başkanlıktan istenmesine karar verdiğinden bu 
hususlarda gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Adalet Komisyonu Başkam 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 

Ankara 
1. Hakkı Köylüöğlu 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

Cemil Yavaş 
İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Konya 
Kemalettin Gökakm 

Sözcü 
Mardin 

Talât Oğuz 
İmzada bulunamadı 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

İstanbul 
F. Gülhis Mankut 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 
İmzada bulunamadı 

Kocaölıi 
Şevket Kazan 

Niğde 
Yaşar Arıbaş 

Ordu 
Kemal Şensoy 

İmzada bulunamadı 

Liste - 1 
Gündemde bulunan işler 

il. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgeham ve 5 
arkadaşınım* 19 Mart 1969 gün ve 1136 Sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı (maddelerine fıkralar ve kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçi
ci 7 noi maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi (2/364) 

2. — İstanbul Milletvekilli Abdullah Baştürk ve 
1Q arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve reddine dair C. Senatosu 
«Başkanlığı tezkeresi (2/198) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının Devlet memurlarının disiplin cezalan-* 
nın affına dair kanun teklifi ve reddine dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (2/212) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/286) 

5. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun 163 
ncü maddesinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/253) 

6. — Muş Milletvekili Teklin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/296) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, Televizyonda seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi (2/333) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan bu kanun tek
lifleri, İçtüzüğün 45 nei maddesine göre Komisyo
na geri verilecektir. Ancak, ilişik ikinci listede be
lirtilen raporlar, İçtüzüğün 45 nei maddesinde be
lirtilen; ancak, gündemde bulunan raporlar esas ko
misyon tarafından geri istenebilir, hükmü tatbikatı 
ve yerleşmiş teamüle göre, söz konusu rapor hak-
kında'kî talep işlem görmemektedir, 

tsıtenen: «Anayasa Komisyonunda bulunan iş; 
'«İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 arkada

şının, Seçmen yaşının 21 'den 18'e İndirilmesi» ne 
dair kanun teklifi (2/26)» dir. Bunun için de işlem1 

yapmıyorum^ 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
öbürleri geri alınmıyor değil mi? İtirazımız var... 

BAŞKAN — İşlem yapmıyorum efendim. Öbür
leri için verdiğimizi ifade ettik. 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
Genel Kurulda görüşülme programı ve usullerine dair 
Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Şu anda Danışma Kurulu önerisi 
ıgelmişıtir, 'okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 63 
1. — 1976 Malî Yılı Bütçesi Kanunu tasarılarının 

görüşmelerine 16 Şubat 1976 Pazartesi günü saat 
10.00'da başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil 
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günleri dahil, hergün saat 10.00 - 13.00 ve 14.00 -
20.00'ye kadar devam olunması, günlük programın 
saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde saat 21.00' 
de gece toplantıları yapılarak o günkü programın bi
tirilmesinin sağlanması, günlük program saat 20.00' 
den önce bittiği takdirde bir sonraki programın gö
rüşmelerine devam olunması; 

2. — Bütçe görüşmelerinin programa uygun bi
çimde gününde bitirilmesini sağlamak için, başlangıç
ta bütçenin tümü üzerinde gruplar adına yapılacak 
konuşmaların süre ile sınırlandırılmaması; kişisel ko
nuşmaların 20'şer dakika ile sınırlandırılması; 

3. — Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde grup
lar adına yapılacak konuşmaların, Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesi için 40'ar dakika (Bu süre 2 konuş
macı tarafından kullanılabilir.), diğer bakanlık ve 
daire bütçeleri için 20'şer dakika; kişisel konuşmala
rın 10'ar dakika ile sınırlandırılması; 

4. — Bütçenin tümü ile bakanlık ve daire bütçe
leri üzerinde Hükümet adına yapılacak konuşmaların 
süre ile sınırlandırılmaması; 

5. — Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
Hükümete ençok l'er saat süre ile söz verilmesi; 

6. — Konuşmaların İçtüzüğün 73 ncü maddesinin 
öngördüğü sayıda olması; 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere öneril
miştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hayrettin Uysal 
M. S. P. Grupu 

Başkanvekili 
Şevket Kazan 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 

Oğuz Aygün 
D. P. Grupu 
Başkanvekili 

Mehmet Altınsoy 
C. G. P. Grupu Başkanvekili 

Mehmet Altmışyedioğlu 

BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulu önerisini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; Danışma Kurulunun görü
şü alınarak Başkanlıkça hazırlanan program sayın 
üyelere ayrı ayrı dağıtılacaktır. Program gereğince 
bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın üyelere söz 
kayıt işlemleri, Divan Üyelerince, 12 Şubat 1976 
Perşembe günü sat 9.00'dan 11.00'e kadar Cumhu
riyet Halk Partisi Millet Meclisi Grup toplantı salo
nunda imza mukabili yapılacaktır^ Bu saatten son
raki söz kaydı Kanunlar Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

Söz kaydını her sayın üye kendisi yaptıracaktır. 
Başkası adına söz kaydı yapılmayacaktır. Söz kaydı, 
programdaki sıraya göre rakamla tespit edilen bakan
lık ve daireler için yapılacaktır; katma bütçeler, ilgili 
bakanlık bütçeleri ile beraber mütalaa olunacaktır. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

VI — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi. (3/173) (S. Sayısı: 57) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik için seçim ya
pılacaktır. 

Bu üyelik için Anayasa ve Adalet Komisyonunca 
gösterilen adayları okutuyorum: 

Aday Listesi 
1. Şahap Kitapçı Yargıtay Üyesi 
2. Nahit Saçlıoğlu Askeri Yargıtay 2 nci Başkanı 
3. Orhan Tüzemen Danıştay Üyesi 
4. Fuat Azgur Danıştay üyesi 
5. Rafet Tüzün Askerî Yargıtay Başkanı 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 
90 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

1974 tarihli 

BAŞKAN — Bu okunan adaylar arasında yal
nız birisine oy verilecektir. Buna göre, mühürlü oy 
pusulaları ve zarflar dağıtılacaktır. Bu oy pusulaları, 
yalnız bir isim yazılarak zaıfa konmak suretiyle oy 
kutusuna atılacaktır. 

Sayım ve döküm işleri için 5 kişilik Tasnif Ko
misyonunu tespit ediyorum: 

Sayın Kinyas Kartal?.. Yok. 
Sayın Vahdettin Karaçorlu?... Yok. 
Sayın Orhan Senemoğlu?.. Yok. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan; . bu seçimi sonra yapsak da, araştırma önerge
lerini görüşsek olmaz mı efendim. Mecliste çoğun
luk yok çünkü. 

BAŞKAN — Efendim, mecburuz gündemi tat
bik etmeye, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama her 
zaman bu usulü uyguluyorduk. 
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BAŞKAN — Sayın Gündüz Sevilgen?.. Yok. 
Sayın Mustafa Tayyar?.. Yok. 
Sayın Kemal Ataman?.. Yok. 
Sayın Mehmet Emin Sungur?.. Burada. 
Sayın Doğan Araslı?,. Burada. 
Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sayın Abdurrahman Köksaloğlu?.. Yok. 
Sayın Sabri Yahşi?.. Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı?.. Yok. 
Sayın îlter Çubukçu?.. Yok. 
Sayın Sami Aslan?.. Yok. 
Sayın Halil Dere?.. Burada. 
Sayın Mehmet Atagün?.. Yok. 
Sayın Bilâl Taranoğlu?.. Yok. 
Sayın Orhan Oğuz?.. Burada. 
Sayın Mahmut Kepoğlu?.. Yok. 
Sayın Cemil Yavaş?.. Yok. 
Sayın Mustafa Parlar?.. Yok. 
Sayın Ferda Güley?.. Yok. 
Sayın Abdurrahman. Unsal?.. Burada. 
Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — 193 sayılı Kanun için oy kullan
mayan sayın üyeler?.. Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üyelik 
için yapılan oylamaya oylarım kııjlanmayrm sayın 
üye kaldı mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonuna seçilen sayın üyeler lüt

fen yerlerini alsınlar... 
Sayın Doğan Araslı Bey yokmuş; yerine yeniden 

bir üye için ad çekiyorum : Saym. Şener Battal?. 
Burada. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gel

miştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılan seçimde 67 üye katılmış ve ne
ticede ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılma
mıştır/ 

Arz olunur. 
Muğla tstanbul 

Halil Dere Mehmet Emin Sungur 
Konya Eskişehir 

Şener Battal Orhan Oğuz 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

BAŞKAN — Çoğunluk sağlanamadığından, se
çim gelecek birleşimlerde tekrarlanacaktır. 

IV — OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER (Devanı) 

BAŞKAN — 3 . 12 . 1961 tarih ve 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifine 196 sayın 
üye iştirak etmiştir. 

Bu nedenle, çoğunluğun olmadığı anlaşıldığın
dan, gündemimizdeki kanun tasarı ve tekliflerini sı-

rasıyle görüşmek için 12 . 2 , 1976 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum., 

(Kapanma Saati : 16,12) 

'•<* 

— 989 — 



M. Meclisi B : 54 11 . 2 . 1976 O : 1 

VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULA 

1. — flatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, İkin- i 
ci Toprak Reformu bölgesine ilişkin Başbakandan so- I 
rusu ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ın I 
yazılı cevabı (7/715) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağı'daki sorularımın Sayın Başbakan Süleyman 

Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. Saygılarımla. 

30 . 7.1975 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

;l. — Toprak Reformu 1961 Anayasasının Türki
ye gerçeklerinin vazgeçilmez gereğidir 1 nci Toprak 
Reformu bölgesi olan Urfa'da yapılan uygulama
nın aksaklıkları ve savsaklama'klan her gün basında 
yer almaktadır. Bu savsaklamaların yanı sıra, bugü
ne dek ilân edilmesi gereken ikinci reform bölgesi he
nüz açıklanmamıştır. 2 ndi bölge ne zaman açıkla
nacaktır? 

2. — Bölgenin açıklanması neden gecikmiştir? 
Geciktiren etkenler arasında ağaların reformu engel
lemek üzere kurdukları birliğin rolü var mıdır? 

3. — Yurdumuzun toprak ve gelir dağılımı yönün- { 
den en dengesiz illerinden biri olan Hatay ili dağıtı- I 
laicak toprak rezervi bakımından da reformun gerçek-
lesjme şansını artırıcı n'itelik taşımaktadır. Yıllardır 1 
yoksulluğun acısını ağa baskısını ve tüm eşitsizlik- I 
lerin ezgisini içinde duyan Hatay köylüsünün 'bu yok
sulluklardan kurtarılabilmesi için 2 nci Toprak Re
formu bölgesi olarak Hatay ilinin seç'ilmesi düşünül
mekte midir? 

T, C 
Devlet Bakanlığı 11 .2 . 1976 

Sayı : D.04 -'B.04/283 
Konu : Hatay Milletvekili Sayın Mehmet I 
Sönmez'in soruları. 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez'in Top- I 

rak ve Tarım Reformu ve uygulamaları hakkında ver- I 
miş oldukları yazılı soru önergelerinin cevaplan Sa- I 
yın Barbakanımın talimatları uyarınca hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. I 

Bilgilerinize arz ederim. I 
M. Kemal Erkovan I 

Devlet Bakanı I 

VE CEVAPLAR 

R VE CEVAPLARI > 

Som - cevap fortmu 
Tarih : 31 .7.1975 
Soruyu Soran Milletvekili : Mehmet Sönmez 
Sorular : 
1. — Toprak Reformu 1961 Anayasasının Türkiye 

gerçeklerinin vazgeçilmez gereğidir 1 nci Toprak Re
formu bölgesi olan Urfa'da yapılan uygulamanın ak
saklıkları ve savsaklamakları her gün basında yer al
maktadır. Bu savsaklamaların yanı sıra, bugüne dek 
ilân edilmesi gereken ikinci reform bölgesi henüz 
açıklanmamıştır. 2 nci bölge ne zaman açıklanacaktır? 

2. — Bölgenin açıklanması neden gecikmiştir? Ge
ciktiren etkenler arasında ağaların reformu engelle
mek üzere kurdukları birliğin rolü var mıdır? 

3. — Yurdumuzun toprak ve gelir dağılımı yö
nünden en dengesiz illerinden biri olan Hatay ili da
ğıtılacak toprak rezervi bakımından da reformun ger
çekleşme şansını arttırıcı nitelik taşımaktadır. Yıllar
dır yoksulluğun acısını ağa baskını ve tüm eşitsizlik
lerin ezgisini içinde duyan Hatay köylüsünün bu yok
sulluklardan kurtarılabilmesi için 2 nci Toprak Refor
mu bölgesi olarak Hatay ilinin seçilmesi düşünülmek
te midir? 

CeVaplar : 
1. — 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka

nunun 11 ne maddesi gereğince; Toprak ve Tarım Re
formunun uygulanacağı köyler, ilçeler veya iller Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının önerisi ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile Toprak ve Tarım Re
formu bölgesi olarak belirtilir ve bu karar Resmî 
Gazetede yayınlanır. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından 
bu konudaki çalışmalar 1757 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi uyarınca bilimsel ve objektif bir yaklaşım
la sekiz aylık çalışma sonucu tamamlanmıştır. Re
form uygulamasında öncelik alacak bölgeler : 

a) İller düzeyinde, 
lb) Öncelikleri beliren illerin kendi idarî sınırları 

içindeki ilçeler düzeyinde, 
c) Bağlı oldukları illere bakmaksızın 628 adet 

ilçe esas alınarak ilçelerin kendi aralarında öncelik
lerini belirtmek üzere ilçeler düzeyinde, 

belirtilmiştir. 
Önceliklerin belirlenmesinde gözönünde tutulan 

kriterler : 
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İl ve ilçelerde mevcut kamulaştırılabilece'k tarım 
arazileri, Hazineye ait tarıma elverişli araziler, top
raksız ve az topraklı aile sayısı, tapulama hizmetleri
nin düzeyi, modern tarım teknolojisinin uygulama dü
zeyi, toprak mülkiyet dağılımının dengesizliği, sosyal 
gelişmişlik düzeyi gibi hususlardır. 

Çalışmalarda kullanılan m'odel her defasında bir 
veya 'birden fazla kriter elimine edilerek çok alterna
tifli çözümlere 'bağlanmıştır. Reformda öncelik ala/b'i-
lecek bölgeler için iller yerine ilçelere ağırlık veril
mesi, bir ilde reformun uygulanmasına imkân olma
yan bazı ilçelerde ve hatta köylerde üç yıl gibi bir sü
reyle gereksiz yere temliki tasarruflarının durdurul
ması gibi bir işlemden kaçınmak amacını gütmekte
dir. - • 

Bununla da yetinilmeyerek, belirli prensiplerle 
hareket edilerek köy düzeyinde reform bölgesi ilân 
edilebilecek köylerin ilçeler itibariyle taranmasına 
başlanmış 319 ilçeden sonuçlar alınmıştır. Diğer ilçe
lerdeki taramalarda en geç 45 gün içinde bitirilerek 
gerekli sonuçlar alınacaktır. 

ıBu çalışmalar sonucu Ankara ili Polatlı ilçesi Bey-
likköprü, Yozgat ili Yerköy ilçesi Sekili köyleri Top
rak ve Tarım Reformu bölgeleri olarak belirtilmiş ve 
13 Ocak 1976 tarih ve 15467 sayılı Resmî Gazetede 
ilân edilerek reform uygulanmasına başlanmıştır. 

2. — Yapılan çalışma ve tespitler sonucu ilçe ve 
köy seviyesinde başka reform bölgeleri de ilân edile
cektir, 

Reform bölgelerinin ilânında gecikme olmadığı 
gibi, ağaların engellemesi de söz konusu değildir. 

3. — Toprak: ve Tarım Reformu uygulama bölge
leri 1757 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince 
ilân edilmektedir. 

İl ve ilçe bazında öncelikli yerler tespit edilmiştir. 
Hatay Toprak ve Tarım Reformunun ne zaman uy
gulanması gerektiğini önceden açıklamak kanunun ya
pısına uygun değildir. 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, yar
gı kararı olmadan toplatılan gazete, kitap ve dergiler 
ile kapatılan tiyatrolara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/730) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak yanıtlanmasına ön olmanızı arz ederim. 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

j Soru : 
I iktidara geldiğinizden bu yana gazeteciler, düşü

nürler, yazarlar, ressam, karikatüristler üzerindeki bas
kılarınız, yargı kararları almadan kitap, dergi, gazete 
yasaklayıp toplatmanız, tiyatrolar kapatmanız bir ger
çek; Anayasanın 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ve 25 nci 

I maddelerine aykırı kültür düşmanlığına varan bu tu
tumunuzun gerçek sebebi nedir? 

2. — Ünlü sanatçılarımızın yurt dışına çıkmaları 
ulusumuza itibar kazandıracak iken, sizin gazeteci, dü-

I şünür, yazar, hikayeci ve romancılara pasaport ver-
I meyerek yurt dışına çıkmalarının engellenmesinin se

bebi nedir? Bugüne kadar kaç düşünüre hangi neden
den ötürü pasaport verilmemiştir? 

I 3. — Yargı kararlan olmadan toplatılan gazete, 
I dergi, kitap var mıdır? 

4. — Dünyanın her yerinde düşünce özgürlükleri 
çoğaltılırken, sizin düşüncelere zincir vurmanız, uy-

I gulamada ne yarar sağlayacaktır? Tiyatro eserlerinden 
I yasaklananlar var mıdır? Bunların sayısı nedir, ge

rekçesi nedir? 
I 5. — Özellikle Anadolu kasabalarında sizden hü

kümetinizden destek alan şeriatçı ve komando takımı
nın tiyatro basıp sanatçı dövüp afiş yırtarak yasa 
dışı eylemlere yeltendikleri kanun benim dediklerini 

I sanırım s'iz de radyolardan dinleyip gazetelerden oku-
I maktasınız. Sanata ve sanatçılara dönük dövmeye va

ran bu eylemlerin sayısı nedir, suçlular ne gibi bir iş
lem görmüşlerdir? 

T< C. 
Adalet Bakanlığı 10.2.1976 

Ceza İş. Gn. Md. 
Sayı : 3949 

Konu : Hatay Milletvekili Mehmet Sön-
I mez'in soru önergesinin cevaplandırıldı-

ğıhk. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Başbakanlığa yazılan; Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 26.12.1975 gün ve 
7/730-2982/23962 sayılı yazılarına : 

Ib) 2 Şubat 1976 gün ve 3692 sayılı yazımıza : 
Ha'tay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez tarafın

dan; yargı kararı olmadan kitap, dergi ve gazetele-
I rin toplatılmaları, tiyatroların kapatılmaları, ünlü sa

natçıların yurt dışına çıkmalarının yasaklanmaları se-
I bebi ile Anayasaya aykırı olarak sanatkârlara yapı-. 
I lan baskılar konusunda, Sayın Başbakana yönelti- • 
I len ve Başbakanlığın, Kanunlar ve Kararlar Tetkik 

991 — 



M. Meclisi B : 54 11 . 2 . 1976 O : 1 

Dairesi ifadeli 9.1 .1976 gün ve 77-336/01443 sayılı 
yazıları ile, İçişleri ve Kültür Bakanlıklarından da ge
rekli bilgi alınarak, Sayın Başbakan adına tarafımız
dan cevaplandırılması tensip kılınan yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1. — Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez' 
in önergelerin'de temas ettikleri ve gerçek olarak nite-
len'dirdikleri hususların, gerçekle bir ilgisi bulunma
maktadır. Hükümetimiz, hür ve demokratik rejimin 
vazgeçilemez gereği olan düşünce ve inanç hürriyeti
ne ve Anayasanın teminatı altındaki bütün temel hür
riyetlere saygılı olup, tüm bu hürriyetlerin işlerliği için 
de Anaya'sal ve yasal düzen içinde görevini yerine 
getirmektedir. 

2. — Vatandaşların pasaport talepleri 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 7 ve 22 nci maddeleri hükmüne 
tevkifan tetkik edilip, durumları kanuna uymayanlar
la, haklarında yetkili mercilerce verilmiş yasaklama 
kararı bulunanlara pasaport verilmediği ve olay zik-
redilmediği için, pasaport verilmediği iddia olunan ya
zar, düşünür veya sanatkârların mevcut olup olmadı
ğı ve varsa verilmeyiş sebebinin tetkikine imkân bu
lunamadığı* 

3. — Yargı kararı olmadan kitap, gazete, der
gi ve bunun giibi basılı eserlerin toplatıldığı konu
sunda da bir kayda-rastlanamadığı, 

4. — Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 22.4.1975 
gün ve 975/930-4 sayılı yazıları ile ve sıkıyönetim sü
resince «Ana» adlı eseri oynayan Ankara Sanat Ti
yatrosunun kapatılarak faaliyetten menedil'diği, 
5.8.1975 tarihinde sıkıyönetimin sona ermesiyle adı 
geçen oyunun tekrar oynanmaya 'başlandığı, ancak 
Fols Vazife ve Selâhiyet Kanununun 8/D maddesi 
uyarınca Ankara Valiliğince oyunun yasaklandığı, bi-
lâ'hara konu ile ilgili olarak, İkinci Ağır Ceza Mah
kemesine açılan kamu davasının beraat kararı ile so
nuçlanması üzerine oyunun tekrar gösterilmeye baş
landığı, bundan başka yasaklanan tiyatro eseri bulun
madığı, 

5. — Yer, olay ve şahıs zikredilmediği için, tiyat
ro basılması, sanatçı dövülmesi ve afiş yırtılması gibi 
yasa dışı eylemlere yeltenilmesi konusunda da ileri sü
rülen hususların tetkikine imkân bulunmadığı, 

İlgili bakanlıkların bildiriminden anlaşılmıştır. 
Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine de

lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 
İsmail Müftüöğlu 

Adalet: Bakanı 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Demir -
Çelik ithal ve ihracına ilişkin Ticaret ye Maliye Ba
kanlarından sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Erge-
nekon'un yazılı cevabı (7/764) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Maliye Bakanları 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerek
li işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 3 .10.1975 
Kars Milletvekili 

Doğan Araslı 

Türkiye, tarihinde örneği görülmeyen bir soygun 
dönemini bütün çıplaklığiyle yaşamaktadır. Devleti 
soymakta yetenekli dört siyasal kuruluşun yarıştığı 
bugünkü ortamda, «Demir - çelik, ithal ve ihracı», yol
suzluklar dizisine bir yeni halka olarak eklenmiştir. 

Karabük fabrikalarında üretilen demir ve çelik 
stokları artarken, gümrüksüz demir - çelik ithaline 
izin verilmekle; bir kısım ithalâtçılara aşırı, haksız 
kârlar sağlanmaktadır. Cephe Hükümeti kurulurken 
milletvekili transferine gerekli finansman sorununa 
katkıda bulunanların yüklü faturalarının bu ve ben
zeri yollarla ödendiği anlaşılmaktadır. 

«Cepheci Hükümet» diye tanımlanan bugünkü si
yasal hükümet; yoksul halkın nafakası üzerinde ho
vardaca kumar oynamaktadır. 

Demir vurgununun «Demirelli» senarislerini, tanı
yan halkımızın, sahnenin arkasındakileri de yakından 
tanıması için aşağıdaki soruların cevalandırılması zo
runlu hale gelmiştir. 

1. — Mayıs 1975 tarihinden itibaren durduruldu
ğu hükümetçe resmen bildirilen gümrüksüz demir -
çelik ithalâtı devam etmekte midir? 

2. — Programlanan 540 bin tonluk ithalâta kar
şın, bu yılın ilk yedi ayında 1 milyon 350 bin ton it
halât yapılmıştır. Demir - çelik stoklarını giderek ka
bartan bu uygulamaya neden nedir? 

3. — Gümrüksüz demir ithal eden ithalâtçı sayısı 
kaçtır; firma adları nedir, bu firmaların sahipleri kim
lerdir? 

4. —• Döviz rezervlerinin tükenmesine karşın; it
hali yapılan demirin, bu kez de vergi iadesi garantisi 
verilerek ihracı kararlaştırılmıştır. Böylece eşi görül
memiş bir yeni vurgun kapısı aralanmaktadır. Kim
ler ve hangi firmalar bu yolla demir - çelik ihraç et
mektedirler? 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 10 . 2 .1976 

HAZMİİT : DVT 
Say! •: 593587-07 

Konu : Araslı'nın yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi. : 26 . 12 . 1975 tarih, 7/764-3051/24792 sayılı 

yazınız. 
Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı'nın demir ve 

çelik ithaliyle ilgili 3 .10 .1975 tarihli yazılı soru öner
gesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. — Hükümetimiz iktidara geldikten kısa bir sü
re sonra demir ve çelik konusunu dikkatle izlemiş ve 
demir cevheri ile dahilde imal edilmeyen özel alaşım
lı çelikler hariç olmak üzere demir ve çelik ithaîâtıy-
le ilgili transferler 10 .6 .1975 tarihinde durdurul
muştur. 

Bilaihara, sanayümıizin ihtiyacı bulunan sadece 
gümrüğe tabi demir ve çelik mamul ve yarı mamul
lerine ilişkin transferler tedricen serbest bırakılmış
tır. 28 .11 .1975 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
7/10859 sayılı kararla da, 26.01 pozisyonda yer alan 
demir cevherleriyle 73.03 pozisyonda yer alan demir 
ve çelik döküntü, kırpıntı ve hurdaları hariç bütün 
demir ve çelik ithalâtı vergiye tahi tutulmuştur. 

T. C. Merkez Bankasınca 4 . 1 . 1 9 7 5 tarihinden 
söz konusu tedbirin alındığı, 10 .6 .1975 tarihine ka
dar demir ve çelik ithalâtı için $ 276 571 OOO'hk öde
me yapılmıştır. Buna mukabil 1 1 . 6 . 1975 tarihinden 
vergilendirmeye ilişkin kararın yayım tarihi olan 
28.11 .1975 tarihine kadar ise demir ve çelik itha
lâtı için $ 87 182 000 ödenmiştir. 

Görüldüğü üzere, iddianın tam aksine stokları ka
bartıcı değil, azaltıcı istikamette tedbirler alınmıştır. 

2. — Mer'i ithalât rejimi kararının 22 nci mad
desi uyarınca kamu sektörü ithalât programı ve itha
lâta ilişkin işlemler Bakanlığımızca incelenip sonuç
landırılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen tedbirler, mevcut stoklar göz-
önüne alınarak kamu sektörü ithalâtı da 10.6.1975 ta
rihinden itilbaren kısıtlanmıştır. 

3. — Sayın Araslı'nın ifade ettiği gibi ithali yapı
lan demirin vergi iadesi garantisi verilerek ihracı ko
nusunda alınmış bir karar yoktur. Esasen, Dış Tica
ret rejimine göre ithal edilmiş bir malın tekrar ihracı 
mümkün değildir. 

Diğer taraftan, vergi iadesi sisteminde, ithal edil
miş bir malın bünyesinde bir değişikliğe uğrayıp, şa
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nayi mamulü haline gelmesi ve iadeye taibi mallar me-
yanına alınması halinde vergi iadesi bahis konusu 
olur. 

Bilgilerine sunulur. 
Maliye Bakanı 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

4. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, Cum
huriyet Gazetesinin döviz istemine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. 
(7/781) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 20 .7 .1975 

İstan'bul Milletvekili 
Metin Tüzün 

Özgürlükçü demokrasinin güçlerinden biri olan 
basınımızın ve bu arada Cumhuriyet gazetesinin gö
rev yapabilmesi için gere'ken hiç te çok sayılmayan 
döviz istemi ret edilirken bakanlığınız zamanında 
«Dövize çevrilen Türk parası mevduatı hesabı» adı 
altında aslında Türkiye'ye gelmeyen fakat Türkiye' 
de belli kaynakları besleyen hesaplara yurt dışına fa
iz olarak ne miktarda transfer yapılmıştır? 

Cumhuriyet gazetesine tahsisi gereken döviz mik
tarı Merkez Bankasında mevcut değil midir?.. Ret ge
rekçesi nedir?.. 

Cumhuriyetten hoşnut değil misiniz? 

T. C. 
Malîye Ba'kanlığı 10 .2 .1976 
HAZMİİT : SAİ 
Sayı : 593584-07-4 

Konu : Soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 6 . 1 2 . 1975 gün 7/781 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün Cumhuriyet 

Gazetesinin döviz istemine ilişkin yazılı soru önerge-' 
si hakkındaki cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Bütün gazetelerin yurt dışındaki muhabirlerine ay
lık maaş ve .zarurî masraflar karşılığı dövizin trans
ferine Bakanlığımızca müsaade edilebilmesi için ga
zetelerden muhabirleriyle olan mukaveleler istenmek
te ve tetkik sonucu gerekli döviz tahsisi yapılmakta
dır. 

Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. Ş. 
nin yurt dışı muhabiri Kosta Daponte'nin muhabir
lik mukavelesi olmadığı için 10.10.1975 gün ve 
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51464 sayılı yazımızla; adı geçen muhabire aylık ma
aş ve zarurî masrafları karşılığı dövizin tahsisine mü
saade edilmemiştir. 

Adı geçen gazetenin 23 .10.1975 günlü müraca
atı ile taleplerinin yeniden incelenmesi istenilmiş ve 
söz konusu gazeteye 11 .12.1975 gün ve 61057 sayılı 
yazımızla Kosta Daponte'nin aylık maaş ve zarurî 
masrafları karşılığı dövizin transferi konusundaki ta
leplerinin incelenebilmesi için gazeteleri ile adı geçen 
muhabirleri arasında yapılmış olan muhabirlik muka
velesinin gönderilmesi istenilmiştir. 

Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. Ş.' 
den alınan 23 .12. (1975 gün ve 604 sayılı yazı ekinde 
adı geçen muhabirle yapılmış olan mukavele Bakan
lığımıza gönderilmiştir. 

T. C. Merkez Bankası İdare Merkezine muhatap 
31.12.1975 gün ve 63811 sayılı yazımızla Cumhu
riyet Gazetesinin talep etmiş olduğu gibi Paris Muha
biri Kosta Daponte'nin aylık maaş ve zarurî masraf
ları karşılığı olarak 3 000.- FF.'nin bir yıl müddetle 
transferine müsaade edilmiştir. 

Diğer taraftan, adı geçen muhabire 1975 yılındaki 
dört seyahati için seyahat dövizi olarak toplam 
1 900.- $'ın tahsisine Bakanlığımızca müsaade edil
miş bulunmaktadır. 

Dövize çevrilebilir Türk lirası mevduat hesapları 
ile ilgili olarak yıllar itibariyle tahakkuk ettirilen fa
iz miktarı aşağıda bir cetvel halinde sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 
| • DoÇi Dr, Yılmaz Ergenekon 

Malîye Bakanı 
Tahakkuk ettirilen 

Yıl faiz miktarı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

139,17 $ 
8 185,84 $ 

484 941,14 $ 
1 121 094,94 $ 
1 092 172,97 $ 

13 431 057,05 $ 
14 553 176,07 $ 
9 697 590,14 $ 
7 533 924,20 $ (Eylül sonu 

itibariyle) 

5. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, 1975 yılı 
programı uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülke-
rim Doğru'nun yazılı cevabı (7/815) 

Millet (Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

11 .11 .1975 
Hatay Milletvekili 

Sabri İnce 

1. — Bakanlar Kurulunun imzası ile çıkan 1975 
programını, Cephe Hükümeti iptal ötmediği sürece 
uygulamaya medbur mudur? Ve bu program bir yıl 
içinde,yapılacak tüm kamu yatırım ve görevlerini be
lirler, (bunun uygulanmasından hükümet sorumlu mu
dur? 

2. — Örneğin : İskenderun Demir - Çelik Proje
siyle ortaya çıkan, insangücü açıklarını kapatmaya 
yönelik Payas'ta 34 milyon lira değerinde bir teknik 
lise, Payas'ın elektrik ve su şebekesi için 25 milyon 
lira, hastane, için de gerekli miktar ödenek ve yatı
rımlar yer aldığı halde çeşitli politik nedenlerle ger-
çekleştirilsmemekte olduğu söylenmektedir doğru 
mudur? 

3. — Payas Belediyesince hazırlanan imar tatbi
kat ve düzenleme programı İmar ve İskân Bakanlı
ğınca onaylandığı halde, ilgili bakanlıkça Belediye 
Başkanı C. H. P.'li olması nedeni ile gerekli kanunî 
katkısı verilmemekte olduğu söylenir doğruluk dere
cesi nedir? 

4. — Dörtyol ile Payas arasına 300 hektara ya
kın organize sanayi bölgesi kurulacakken bazı poli
tik baskılarla buradan kaldırıldığı söylenmekte oldu
ğu yaygın haldedir doğru mudur? 

5. — Organize sanayi bölgesi olacak bu sahalar, 
içinde Hatay Senatörü Mustafa Deliveli ile Odalar 
Birliği Başkanı Sezai Dıblanın arazileri olduğu tapu 
kayıtlarıyle bir gerçektir. Bu nedenlerle halk bu ki
şilerin politik baskıları ile buradan kaldırıldığını söy-
lemdk'tedirler doğruluk derecesi nedir? 
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T, C. 
Sanayi ve Teknoloji . 10.2.1976 

Bakanlığı 
'Müsteşarlık Yazı İşleri 

Bürosu 
Say» : 9/99 

Konu : Hatay Milletvekili Sabri înce'nin 
soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

ilgi : Başbakanlığa muhatap 29 . 12 . 1975 tarihli ve 
7/815-3145/25637 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın- Salbri Înce'nin' 1975 yılı 
programının tatbikatıyle ilgi olarak Sayın Başbakana 
müteveccih olup, Sayın Başbakanın da tarafımızca ce-
vaplandırılmaisını istediği soru önergesi hakkında 
tanzim olunan notun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Albdtilkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Sabri Înce'nin 1975 yılı 
programının tatbikatı hakkında Sayın Başbakan'a 
yönelttiği, Sayın Başbakanın da bakanımız tarafından 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesi hakkında 
not 

1. Dörtyol ile Payas arasında 300 hektar tutarın
daki bir arazide Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
konusunda bugüne kadar Bakanlığımıza herhangi 
bir teklif yapılmamıştır. 

Bu yerde organize sanayi bölgesi kurmak mak-
sadıyle bir müteşebbis kuruluş teşkil edildiği ve Bakan
lığımıza müracaatta bulunulduğu takdirde talepleri 
tetkike alınacaktır. 

Hatay ili Özel idaresi ile Antakya Ticaret ve Sana
yi Odasının Antakya'da bir Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması husundaki müracaatları üzerine, Bakanlığı
mızca bir heyet teşkil edilerek Antakya'ya gönderil
miştir. 

Sözü edilen heyetin mahallinde yaptığı etütler 
sonunda, kuruluş yeri olarak gösterilen 6 altarnatif yer 
arasında yapılan mukayese neticesinde;. 

Şehir çıkışından itibaren 10 kilometrede, Antak
ya - iskenderun eski asfaltı batı tarafından Devlet 
yolundan 300 metre kadar içerde Karaali ve Üçgedik 
köyüne giden yollar arasında kalan saha, 

Şehir çıkışı 12 Km. de Antakya - iskenderun eski 
asfaltının batı tarafında Devlet yoluna 200 - 300 
metre mesafede Anayazı ile Alazi köyleri arasındaki 

saha, üzerinde Organize Sanayi Bölgesinin kurulması 
Bakanlığımızca derpiş olunmuştur. 

Konu, bu husustaki mütalâasını bildirmesi için 
imar ve îskân Bakanlığına intikal ettirilmiş ve alınan 
28 . 8 . 1975 tarih, 5515 sayılı cevabî yazıda; III ve 
IV nûlu sahaların, şehire olan uzaklıklarının uygun 
olduğu, tarımsal kullanış değerlerinin diğerlerinden 
daha düşük bulunduğu gerekçesiyle I, II, V, VI nolu 
alternatiflerden daha müsait görüldüğü bildirilmiş, 
ayrıca IV nolu alternatifin topoğrafik konumu ve ge
lişme imkânlarının planlama açısından sağlayabilece
ği kolaylıklarının daha fazla olması ve az meyilli 
morfoğrafik yapıya sahip olduğundan III nolu alan
dan daha üstün vasıfları haiz bulunduğu ifade olun
muştur. 

Bakanlığımız, yukarıda mevkii belirtilen IV nolu 
alternatif yeri, Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş 
yeri olarak imar ve iskân Bakanlığı ile DSt Genel 
Müdürlüğünün mütalâasını aldıktan sonra tespit et
miş bulunmaktadır. 

Bu yerin malikleri konusunda Bakanlığımızda her
hangi bir bilgi mevcut olmadığı gibi, seçilen bu arazi
nin mubayaası da müteşebbis teşekkül olan Hatay ili 
Özel idaresi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tara
fından müştereken yapılacaktır. 

2. Payas'ta kurulacak hastane mevzuunda Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alınan 22.1.1976 
tarihli ve 14 sayılı yazı fotokopisi ile diğer hususlar 
hakkında imar ve iskân Bakanlığından alman 23.1.1976 
tarihli ve 15 sayılı yazı örneği ilişikte sunulmuştur. 

3. Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğret
tim Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeden Payas' 
ta teknik bir lise kurulmasının 1975 yılı programına 
alındığı, inşaat ihalesi mevzuunda Bayındırlık Bakan
lığından talimat geldiği, ihalenin yapılmak üzere oldu
ğu öğrenilmiştir. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 22 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Planlama ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : PK.9090-14 

Konu : Hatay Milletvekili Sabri 
tnce'nin soru önergesi Hk. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
İlgi : 14 . 1 . 1976 tarih ve 9/18 sayılı yazınız. 
Hatay (Dörtyol) Devlet Hastanesi 1975 yılı prog

ramına alınmış ise de yılı içinde uygun bir arsa buluna
madığından 1976 yılı programından çıkarılmıştır. 
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Arsa temin edildiği takdirde programa yeniden 
alınabileceği ancak hastane yerinin Payas mevkiinde 
seçilmesi halinde hizmet götürülecek kitle genellikle 
işçi vatandaşlar olduğundan finansmanının Sosyal 
Sigortalar Kurumu tarafından sağlanması şeklinde bir 
önerimizin de olabileceğine bilginizi arz ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Adına 

Dr. Osman Yaşar 
Müsteşar 

T. C. 
imar ye İskân Bakanlığı 23.1.1976 

Müsteşarlık 
Sayı : A-02/15 

Konu : Hatay Milletvekili Sabri İn-
ce'nin soru önergesi Hk. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
İlgi: 14 . 1 . 1976 gün ve Müsteşarlık Yazı îşleri 

Bürosu 9/21 sayılı yazınız. 
İlgi yazınıza ek olarak gönderilen Hatay Millet

vekili Sabri Ince'nin Sayın Başbakana müteveccih so
ru önergesinde Bakanlığımızı ilgilendiren konular aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

İmar ve İskân Bakanlığının belediyelerin yatırım
larına kanunî katkı zorunluluğu yoktur. Ancak büt
çeden sağlanan ödenekler çerçevesi dahilinde beledi
yelerin kamulaştırma ve düzenleme projelerine yar
dım edilmektedir'. 

Payas Belediyesi de kamulaştırma ve düzenleme 
yardımından yararlanmak amacı ile Bakanlığımıza 
üç konuda müracaatta bulunmuştur. 

a) Orman yolu, kültür yolu ve okul caddesi ka
mulaştırılması için 4 635 925 TL; 

b) Kaldırım yapımı için 847 297 TL; 
c) Yolların asfaltlanması için 1 037 200 TL. 

Talep etmiştir. Bu tekliflerden (b) ve (c) fıkrala
rındaki konular usulü dairesinde projelendirilmediği 
için değerlendirmeye alınmamış, (a) fıkrasında teklif 
edilen konu ise projeleriyle birlikte gelmiş bulundu
ğundan 1976 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacak 
ve imkânların elverdiği nispette neticelendirmeye çalı
şılacaktır. 

1990 yılında 120 bin kişi olarak tahmin edilen 
Dörtyol - Payas - Yeşil bütünü için bir imar planı ha
zırlanmış ve bu plana göre Dörtyol'da (273) ha, Pa-
yasda (116) ha, organize sanayi ve konut alanı 
28.10.1974 günlü Bakanlık oluruna istinaden 4.11.1974 

tarihinde tapuda kamulaştırma şehri düşülerek kamu-
laştırılmaya başlanmıştır. 

Ancak kamulaştırma faaliyetlerine devam edilir
ken DSİ Dörtyol - Payas organize sanayi \ e konut 
alanı olarak kamulaştırılmakta bulunan bölgelerin sel 
suyu altında kaldığını bildirdiği için kamulaştırma 
faaliyeti durdurulmuştur. DSİ bu konudaki etütleri
ni sürdürmektedir. Kesin sonuca göre arazinin sel 
suyu tehdidi altında bir arazi olduğu sonucuna varı
lırsa kamulaştırmadan vazgeçilecektir. 

Dörtyol - Payas - Yeşil şehirsel grupunun elektrik 
şebekesi projesi henüz -ele alınmamışta. İmar plânı 
330 binlik yeni nüfusa göre revizyon edildikten son
ra ele alınacaktır. 

Dörtyol - Payas - Yeşil şehirsel grupuna bir mik
tar içme suyu temini için, isale hattı inşaatı 28.7.1975 
tarihinde ihale edilmiş olup, 24.10.1975 tarihinde yer 
teslimi yapılmış ve müteahhit tatbikat projelerini ha
zırlamaktadır. Lüzumlu borular tahsis edilmiştir. 
1976 iş mevsiminde inşaata başlanacaktır. 

Dörtyol - Payas - Yeşil şehirsel grupuna lüzumlu 
diğer suları temin için kuyu açma işlemi İller Banka
sınca devam ettirilmektedir. 

Konuya köklü çözüm getirerek içme suyu temin 
edecek baraj çözümleri için de İller Bankası DSİ ile 
temaslarını devam ettirmektedir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

6. — İstanbul Milletvekili Şükriye T ok'un, yağ 
ithal ve stokuna ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ha
lil Basol'un yazılı cevabı. (7/824) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
rica ederim. . 

Saygılarımla. 12 . 11 . 1975 
İstanbul Milletvekili 

Şükriye Tok 
Soru :, 
1. 1974 - 1975 yılı içinde dışardan yağ ithal eden 

firmaların adedi ne kadardır? 
2. Yıl içinde ithal edilen yağın ton olarak mik

tarı ne kadardır, ve hangi fiyattan ithal edilmiştir? 
3. Yağ piyasasına darhk getiren unsurları orta

dan kaldırmak için Bakan olarak ne gibi hazırlık için
desiniz? 

4. Halen depolarda yağ stoku mevcut mudur? 
Mevcut ise ton olarak ne kadardır? 
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T C . •: 
Ticaret Bakanlığı 12.2.1976 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İthalât Genel Müdürlüğü 

Dosya No : 20 - 400 4012 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: ,29 . 12 . 1975 tarih ve 7/824-3155/25664 

sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili sayın Şükriye Tok'un «Yağ 

ithali ve stoku» na ilişkin yazılı soru önergesinde is
tenen bilgilere aşağıda" sırasıyle yer verilmiştir. 

1. 1974 - 1975 yılı içinde; margarin, rafine likit 
yağ ve ham yağ ithalini teminen döviz tahsisi yapılan 
firmaların sayısı 116 olup bunların yağ türleri iti
bariyle dökümü şöyledir : 

Yağ cinsi Firma sayısı 

Margarin 
Ham soya yağı 
Ham ayçiçeği yağı 
Ham koko yağı 
Ham palm yağı 
Rafine likit yağ 

43 (Sanayici - İthalâtçı) 
23 (Sanayici) 
29 (Sanayici) 
11 (Sanayici) 
5 (Sanayici) 
5 (Sanayici - İthalâtçı) 

Ancak, bu firmaların bir kısmı yapılan döviz tah
sisini kullanmamışlardır. 

2. 1975 yılında fiilen ithal edilen yağların ton ola
rak toplam miktarı, 31 . 10 . 1975 tarihi itibariyle 
şöyledir. 

— Margarin : 2.451 Ton 
— Ham yağlar (Ayçiçeği, soya, palm, koko - kop-

ra): 124.581 ton ithal edilen bu yağların ortalama 
ithal fiyatları ise aşağıda belirtildiği gibidir. 

Margarin : 
Ayçiçeği yağı: 
Soya yağı: 
Palm yağı: 
Koko yağı: 

775.— 
762.— 
650.— 
519.— 
332.— 

$/Ton 
$/Ton 
$/Ton 
$/Ton 
$/Ton 

3. 1974 sonları ile 1975 yılı başlarında söz konu
su olan bitkisel yağ darlığı, alınan tedbirler sonucu 
tamamen giderilmiş olup halen herhangi bir darlık 
söz konusu değildir. 

4. 31 Aralık 1975 tarihi itibariyle depolarda mev
cut yağlı tohumlar da yağ esası üzerinden dikkate 
alınmak suretiyle, ayçiçeği ve pamuk yağı olmak üze

re toplam 105.000 ton seviyesinde ham yağ stoku 
hesaplanmıştır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Hükü
metçe İstanbul Belediyesine yardım düşünülüp düşü
nülmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı ce
vabı. (7/835) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 14.11.1975 
İstanbul Milletvekili 

İlhan Özbay 
Soru: 
Dört milyona yaklaşık insanın yaşadığı İstanbul 

şehrinde belediye hizmetlerinin öteden beri iyi görül
mediği hususunda yaygın bir kanı vardır. 

Oysa, İstanbul Belediyesinin bütçesini tetkik ettiği
mizde Belediyenin parasal bir bunalım içinde olduğu 
görülür. 

1973 Aralık'ında İstanbul Belediyesinde işçi ve me
mur olarak 17 582 kişi çalışmakta iken, bugün top
lam çalışanlar 17 507 kişidir. Bunların 1975 yılı ma
aş, ücret ve giderleri 944 milyon liradır. Bunun üze
rine yasa ile saptanmış transfer harcamalarını, gece
kondu fonu, İller Bankası aidatı, Emekli Sandığı 
ödemeleri, muhtaç asker ailelerine yardım gibi gider 
kalemleri 217 milyon lira tutmaktadır. Yine Belediye 
örgütünün yakıt, itfaiye, yedek parça, lâstik, mezar
lıklar giderleri gibi vazgeçilmez masrafları da 131 mil
yona ulaşmaktadır. 

Demek ki Belediyenin hiç bir şey yapmadan, hiç 
bir hizmet görmeden giderleri 1 milyar 292 milyon 
liradır. 

Buna karşılık Belediyenin reel gelirleri 840 milyon 
liradır. 1975 yılında Belediye sadece maaş ve ücret 
ödemek için 104 milyon açık vermektedir. 

1. Bu durum karşısında Belediyenin ücret ve ma
aşları ödeyebilmesi, yol, kanal, park, çocuk bahçesi, 
temizlik, onarım, asfalt ve ulaşım, çeşme, üst geçit 
hizmetlerinin yapılması için' Hükümet İstanbul Bele
diyesine yardımı düşünüyor mu? Düşünüyorsa bu yar
dımı nasıl gerçekleştirecektir? 
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2. Yoksa, 12 Ekim seçimlerinden İstanbul seç
menini C. H. P.'ye karşı yoğunlaşan eğilimlerini ce
zalandırma gibi, çağ dışı bir politikayı mı benimse
miştir? 

3. Anayasanın 116 ncı maddesinin mahallî ida
relerin görevleri ile orantılı gelirler sağlanması husu
sundaki emredici hükmü karşısında Hükümet ne dü
şünmektedir? Bir düşüncesi varsa bunu ne zaman ger
çekleştirecektir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 10.2.1976 

ÖKA: 310000/19 
Konu: İstanbul Mv. sayın 
İlhan Özbay'ın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 1. 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/835 - 3169/25738 

sayılı Başbakanlığa muhatap yazıları, 
2. Başbakanlığın 8 . 1 . 1976 tarih ve 106 -

60/01082 sayılı yazıları. 
ilgi (1) de kayıtlı yazınız ekini teşkil eden istan

bul Milletvekili ilhan Özbay'ın 14 . 11 . 1975 tarihli 
yazılı soru önergesinde, İstanbul Belediyesinin gelir 
ve giderlerine dair sorular tevcih edilmektedir, ilgi 
(2) deki yazı ile sayın Başbakanımız bu önergeye ken
dileri adına Bakanlığım tarafından cevap verilmesini 
tensip buyurmuşlardır. 

Bu konudaki cevaplarımız, aşağıda sunulmuştur. 
1. Bütçe kanunlarında mahallî idarelerin carî 

hizmetlerini ve bunlardan doğan açıklarını karşılaya
bilecek herhangi bir ödenek yoktur. Belediyelere 
yardım etmek kasdıyle bütçe kanunlarında yer 
almayan bir imkânı sürekli kullanmak mümkün de
ğildir. Bununla birlikte geçmiş yıllarda İstanbul Be
lediyesi de dahil olmak üzere belediyelere zaman za
man birtakım ödemeler yapılmıştır. Güç durumda 
olan büyük belediyelere yardım maksadıyle; borç al
ma imkânı temin edilmiş, mevcut borçlarını almama 
ve iller Bankasından almış oldukları payların İller 
Bankasına olan borçlarına mahsup edilmemesi imkân
ları sağlanmıştır. Ayrıca 1975 yılı içinde çıkan 1902 
sayılı Konsolidasyon Kanunu ile belediyelerin bir kı
sım borçları konsolide edilmiştir. Bunun meblâğı 
istanbul Belediyesi için 72 milyon liradır. 

2. Yukarda belirtildiği üzere, mevcut mevzuata 
göre, belediyelere temin edilen imkân, bir borç al
ma veya borçlarını ödememe imkânıdır. Bu imkân hiz
metin ağırlığı dikkate alınarak özellikle büyük bele-

1 1 . 2 . 1976 0 : 1 

diyeler fethinde kuüandırıtaaiktadır. İstanbul Beledi
yesine 1973 yılında 135 milyon, 1974 yılında 160 
milyon, 1975 carî yılında 322 milyon liralık bir im-

. kân sağlanmıştır. Görülüyor ki iktidarımız dönemin
de istanbul Belediyesine sağlanan malî imkânlar ek-
silmemiş, aksine bir önceki yıla nazaran ı% 100 civa
rında bir artış göstermiştir. 

3. Belediyelerin kendi fonksiyonlarını kendi ge
lirleri ile (ancak alt gelir gruplarına bir yük getirme
den, hatta mevcut yükü azaltacak şekilde) yerine ge
tirmelerini sağlayacak Belediye Gelirleri Kanunu ta
sarısı üzerinde çalışılmaktadır. 

Son şeklini almış olan tasarı ile; 
a) Belediye Gelirleri Kanununun bir kısım hü

kümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üze
rine yürürlükten kalkan «İşgal Harcı», «Tabelâ ve 
Unvan Resmi», «İlân ve Reklâm Resmi» nin tek
rar ihyası, 

b) 1972 yılında Emlâk Vergisinin uygulanması 
ile hukuken alınamaz hale gelen «Temizleme ve Ay
dınlatma Resmi»ı nin alınması, 

Sağlanmaktadır. 
Bilgilerine sunulur. 

Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

8. — Muğla Milletvekili Halil D ere'nin, Halk Ban 
kası Genel Müdürüne ve bir şube müdürünün nakli
ne ilişkin Köy İşleri Bakanından sorusu ve Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/854) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı say
gılarımla rica ederim. 

20 . 11 . 1975 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 
Soru : 
İ. Köyceğiz'de hizmete giren Halk Bankasının 

6 . 1 1 . 1975 günü açılış törenine katılan Genel Mü
dür Ali Doğan Üniü'ye Adalet Partisine üye kaydet
mesi için özel bir görev verilmiş midir? Verilmemiş 
ise Köyceğiz ve Kermetur'daki ziyaret sırasında sözü 
edilen partiye üye kaydına yönelik davranış ve ilişki
lerini nasıl izah edebilirsiniz? 

2. Halk Bankası Müdürlerini mahalli A. P. yetki
lileri mi yoksa sorumlu makam mı tayin veya nakil 
yapar? Yetkili makam yaparsa Yatağandan Ağrı'ya 
sürgün edilen Müdür Fahir Soyocak'ın naklini, çar-

— 998 — 
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şı ortasında İskender Şahbudak'ın tezgahlamasına 
ne denir? 

3. Sürgün edilen Müdür Fahir Soyocak'ın suçu 
nedir? Borcunu ödemiyen müşteri hakkında Banka 
Müdürü takibat yapmayacak mıdır? 

4. İskender Şahbudak'ın kredisi müfettişlikçe ke
silmiş midir? 

5. Müdürlerin tayin ve nakillerindeki hukukî ge
rekçeler askıya mı alınmıştır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 11 . 2 . 1976 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) - 3983 

Banka ve Kredi 

Konu : Muğla Milletvekili Halil De-
re'nin yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 1 . 1976 tarih ve 7/854, 3242/26009 

sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, T. Halk Ban-

kansı Genel Müdürünün tutumuna ve Yatağan Şubesi 
Müdürünün nakline dair yazılı soru önergesinde söz 
konusu edilen hususlara ait cevaplar aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. 6 . 11' . 1975 günü T. Halk Bankası Köyceğiz 
şubesinin açılışına Banka Genel Müdürünün gitmesi 
kadar tabiî birşey olamaz. Söz konusu Genel Müdür 
banka ile ilgili görevinin dışında herhangi bir faali
yette bulunmamıştır. 

2. Şube Müdürleri Bankanın Yönetim Kurulu ta
rafından tayin edilmektedir. Banka ile ilgili dediko
duların banka çalışmalarını etkilemeyeceği de bedi-
hidir. Bu nedenle İskender Şahbudak isimli şahsın çar
şı ortasındaki konuşmasının bankayla bir münasebeti 
bulunmamaktadır. 

3. Müdür Fahri Soyocak, görevinin icabı olarak, 
Yönetim Kurulu kararı ile tayin edilmiştir. 

4. İskender Şahbudak isimli şahsın kredisi müfet
tiş tarafından kesilmemiştir. Şu anda böyle bir hu-
susda söz konusu edilmemektedir. 

5. Müdürlerin tayin ve nakillerinde hukukî ge
rekçelerin yanında sosyal ve görevin gerektirdiği ger
çeklerde göz önünde tutulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

11 . 2 . 1976 0 : 1 

9. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, vergi 
iadesinden yararlanan firmalara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Maliye Bakanı Yılmaz Er-
genekonun yazılı cevabı. (7/857) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemdeki soruların Başbakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereken 
işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

İzmir Milletvekili 
' Alev Coşkun 

1. 1973, 1974 ve 1975 yıllarında kaç firma vergi 
iadesinden yararlanmış ve her birine devlet hazinesin
den ne miktar para ödenmiştir? 

2. Vergi iadesinden yararlanan bu firmalar yurt 
dışına ne gibi mallar ihraç etmişlerdir? 

3. Vergi iadesinden yararlanan firmalar malla
rını hangi ülkelere ne miktarda satmışlardır? 

4. Bu firmalar mallarını hangi limandan ihraç 
etmişlerdir? 

5. Karadeniz Ereğlisi limanında 1973, 1974 ve 
1975 yılları arasında gümrük memuru ve gümrükle 
ilgili her türlü muameleleri yürüten görevliler, bu 
görevden almanlar, buradan başka yerlere atanan
lar kimlerdir? Bunlar hakkında kovuşturma açılanlar 
var mıdır? 

T. C, 
Maliye Bakanlığı 10 -, 2 . 1976 

OKA : 31OO0q/27 

Konu : İzmir Milletvekili Alev Coşkum'un 
soru önergesi Hk-

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : 30 , 12 . 1975 tarih, 7/857-3245/26012 sa

yılı yazıları. 
İzmir Milletvekili Sayın Alev Goşkun'un, ilgide 

kayıtlı yazılarınız eki vergi iadeleri konusundaki soru 
önergesi inoelenırıliş olup, cevaplarımız aşağıdadır. 

«İhracatı geliştirmek amacı 'ile vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair» 261 sa
yılı Kanuna istinaden 1963 yılından itibaren uygulan
makta olan ihracatta vergi iadesi sistemi ihracatımı
zın teşviki ile geliştirilmesi bakımından gittikçe artan 
'bir önem kazanmıştır. 

İhracatta vergi iadesinin, muayyen malların 
lilhracı üzerindeki etkisini izleyebilmek amacıyla, Mer
kez Bankasınca bidayetten ıberi esas unsur olan mal 
cinsleri ile bunlara yapılan vergi iadesi ödemeleri ve 
bunların karşılıklı ilişkilerini takip edecek <bk sistem 
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içinde çalışılmaktadır. Bu maksatla hazırlanmış 
1973, 1974 ve 1975 yıllarında ihraç olunup vergi 
iadesinden yararlanan malların ihraç değerlerini ve 
ödenen vergi iadesi miktarlarını gösteren listeler ekte 
takdim edilmektedir. 

Buna göre, 1973 yılında 7 327 467 000 TL. lık 
FOB ihracata 1 053 903 000 TL., 1974 yılında 
6 479 528 000 TL. lık FOB ihracata 920 013 000 TL. 
ve 1975 yılında 7 412 071 000 TL. lık FOB ihracata 
1 379 482 000 TL. tutarında vergi iadesi yapılmıştır. 

Soru önergesindeki diğer bilgilerin derlenmesi 
ise, Merkez Bankasınca, sözü geçen yıllara ait 
bütün muamelelerin elden geçirilerek 100 OOO'e yakın 
evrakın tek tek incelenmesini gerektirecektJİr ki böy
le bir çalışma yapılarak listelerin hazırlanması aylar 
(asgarî 6 ay) alacaktın 

Diğer taraftan, bu uzun çalışma esnasında, T. C. 
Merkez Bankası Şubelerinin ilgili servisleri bu işle 
meşgul olacağı için, muameleler büyük ölçüde ak
sayacak ve bu hal de şikâyetlere yol açacaktır. 

Ancak, bu mevzuda ismi bildirilecek firmalarla 
ilgili olarak bilgiler istendiği takdirde, bunların nis
peten daha kısa zamanda temini mümkün olabile
cektir. 

'Bilgilerine sunulun 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakam 

Vergi iadesi kararlan gereğince 1973 yılında yapılan 
vergi iadelerini, bunlara ait FOB ihraç bedellerini 

mal cinsleri itibariyle gösterir listedir. 
(000 ilâvesiyle) 

Madde adı 
FOB ihraç Vergi iadesi 
/bedeli (TL.) tutarı (TL.) 

Konserve 
Bağırsak 
Dondurulmuş et ve balık 
Peynir 
Zeytinyağı 
Şarap 
Yaş meyve ve sebze 
Çekirdeksiz kuru, üzüm 
Tatlılar (tahin helvası, bis
küvi, lokum) 
Muhtelif yiyecek (makar
na, bazır çorba v. s.) 
Meyva suyu 
Kurbağa budu 
Kıyılmış iç •fındık ve füre 

206 3711 
69 054 

160 152 
599 

376 235 
4 833 

154 859 

7 929 

2 430 
14 474 
6 695 

54 862 

55 272 
11 082 
17 128 

88 
35 074 

653 
13 378 
6 984 

3 591 

307 
3 148 

364 
4 888 

Madde adı 
FOB ihraç Vergi iadesi 
bedeli (TL.) (tutarı (TL.) 

îplik 817 533 
Hah ve seccade 202 901 
Konfeksiyon 241 520 
Bez 170 086 
Tabiî deriden giyim eşyası 581 085 
Pamuklu dokuma 67 471 
Gül yağı 11 663 
Defne yağı 2 612 
Mühimmat 117 277 
Dolu sinema filmi 1 493 
Asitborik, boraks 20 680 
Sodyum silikat 10 874 
Temizlik tozu ve sabunu 1 090 
Cam ve porselen eşya 60 947 
Muhtelif çelik mamulleri 38 127 
Alüminyum profil 32 537 
Krom konsantre 142 378 
Tecrit levhası 45 546 
Civa 12 347 
Telefon kumbarası 1 947 
Zincir 1 561 
BÖEU 54 762 

Muhtelif ocaklar 4 895 
Alüminyum mutfak eşyası 4 565 
Kalorifer kazanı 505 
Vana, pompa, tazyike mu
kavim tank 12 227 
Buzdolabı, çamaşır makinesi 21 941 
Elektrik süpürgesi 1 ,042 
Elektrik motoru, kablo
su, kontaktör termik cihazı 13 990 
Otomobil ve yedek parçaları - 14 989 
Çimento 208 322 
Lastik, plâstik eşya 11 524 
Tuğla 5 014 
Petrol* ürünleri 673 687 
Sünger 4 998 
Turistik eşya 37 904 
Balyalanmış pamuk 2 356 877 
Marangoz aletleri 300 
Orman ürünleri 118 04Q 
Tıbbî müstahzarlar 14 503 
Konsantre esans 3 003 
Mensucat boyası DYO boya 448 
Haşere ve tarım ilâcı 10 748 
Tıbbî âletler 1 403 
Çocuk arabası 64 

129 -533 
40 836 
62 086 
45 136 

127 151 
19 691 

1 141 
132 

42 832 
59 

6 477 
4 895 

178 
17 736 

461 
8 228 

31 052 
14 024 

1 696 
585 
183 

12 362 
1 092 
1 019 

145 

3 054 
6 807 

295 

3 065 
3 862 

64 014 
2 797 
1 135 

71 949 
635 

3 293 
115 676 

64 
18 438 
2 123 

557 
106 

1 287 
377 
14 

— 1000 — 
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Madde adı 

Perde rayı, kapı kilidi 
Türkçe plâk 
Kâğıt sanayii 
Oto lastiği 
Terebantin 
Tarım âletleri 
Madenî büro mobilyası, 
yer karosu 
Radyatör 
Dikiş makinesi 
Torna tezgâhı 
Fuarlarda satılan mallar 
Tartı âleti, terazi 
Bakır ve çinko mamulleri 
Vinç 
Fason işçilik 

Toplam 

FOB ihraç 
ıbedeli (TL.) 

997 
102 

50 374 
3 788 

85 
681 

16 015 
2 439 
3 700 

300 
1 313 
1 907 

23 501 
5 898 

404 

7 327 467 

Vergi iadesi 
tutarı (TL.) 

338 
22 

8 676 
567 

7 
130 

5 012 
630 
914 

15 
349 
478 

7 675 
590 
348 

1 053 903 
' 

Vergi iadesi kararları gereğince 1974 yılında yapılan 

vergi iadelerini, bunlara ait FOB ihraç ' bedellerini 

mail cinsleri itibariyle gösterir listedir. 

(000 ilâvesiyle) 

Konserve 
Dondurulmuş et ve balık 
Kurbağa budu 
At eti ve sakatatı 
Helva, lokum bisküvi 
Makarna, şehriye 
Domates salçası 
iç fındık, füre 
Meyve suyu 
Yaş meyve ve sebze 
Zeytinyağı 
Margarin 
Patates 
Kerevit yemeği 
Asorti bağırsak 
Kurutulmuş kırmızı biber 
içki 
Konfeksiyon 
iplik 
Dokuma 
Hah ve seccade 
Bez 
TaJbiî deriden giyim eşyası 

186 416 
151 803 

1 253 
5 7444 

5 089 
2 176 
2 142 

. 150 742 
2 520 

228 786 
254 748 

492 
31 521ı 
13 973 
85 267 

1 109 
5 378 

5.14 738 
1 343 889 

28 339 
209 984 
191 782 
665 758 

.35 692 
15 221 

61 
324 
765 
218 
214 

12 270 
504 

13 906 
21 782 

49 
2 508 
2 775 
8 008 

110 
922 

98 695 
151 514 

6 781 
31 542 
41 642 
87 277 

— ıc 

Madde adı 

Pamuk 
Orman ürünleri 
Kâğıt 
Kuyu pompası 
Mühimmat 
Mayi klor 
Kolonya 
Tıbbî müstahzar 
Cam ve camdan mamul eşya 
Seramik 
Çimento 
Gül yağı 
Defne yağı 
Su. ürünleri 
Petrol ürünleri 
Buz dolabı, çamaşır maki" 
nesi 
Ferrokrom 
Civa 
Lâstik 
Plastik eşya 
Alüminyum profil 
Asitborik boraks 
Demir ve çelik 
Madenî eşya 
Elektrik M ak. ve gereçleri 
Karayolları taşıtları 
Glikoz 
Marangoz, tarım makineleri 
Sitrik asit 
Tarım ilâçları 
Turizm 
İşçilik 
Rulman yatağı 
Zımpara tozu 
Çinko mamûlâtı 
Konsantre krom 
Halitalı çelik 
Porselen 
Boya ve yardımcı maddesi 
Teknik BHC 
Makine imalât sanayii 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
Demirden başka metaller 
Kimya sanayii 

, Oto ve oto yedek parçaları 
Ateş tuğlası 

101 — 

FOB ihraç 
bedeli (TL.) 

75 233 
53 264 

119 194 
9 167 
6 241 

415 
72 

6 102 
75 913 
5 290 

126 578 
43 969 

6 584 
2 947 

1 010 273 

27 257 
105 952 

30 229 
•15 974 
10 485 
75 166 

124 400 
56 293 
81 308 

6 588 
35 289 

4 594 
20 448 

6 839 
5 593 

40 365 
1 331ı 

.127 
21 

4 159 
29 664 

7 570 
13 

2 168 
15 181 
33 350 

— 
31 791 

6 943 
26 592 

546 

Vergi iadesi 
tutarı (TL.) 

267 
10 069 
23 146 

2 293 
1 618 

92 
15 

908 
17 672 

544 
25 557 

3 996 
278 
294 

11 027 

8 660 
15 131 
8 0ı84 
3 208 
2 170 

27 560 
31 316 
11 604 
ıl6 733 

1-563 
11 137 

230 
4 058 

236 
40,6 

3 155 
183 
32 
2 

1 248 
4 222 
1 671 

3 
432. 

3 030 
7 261 

9 
5 619 
1 277 
6 366 

109 



M. Meclisi B : 54 11 . 2 . 1976 0 : 1 

FOB ihraç Vergi iadesi 
Madde adı /bedeli (TL.) ıtutarı (TL.) 

Fuarlar 
Simültane tercüme sistemi 
Sodyum silikat 
Pompa, yağ filtresi 
Dikişli boru 
Telefon kumbarası 
Ocak, fırın 
Çelik eşya 
Parlatılmış zincir 
Emaye mutfak eşyası 
Dodesil benzen süüfonik asit 
Fölmaldehit 
Hidrokionik asit 
Sünger 
Sitrik asit 
Viskoz selülozu 
Ham yün yağı 

167 
292 

1 716 
7 193 

14 912 
2 689 
5 689 
6 055 
1 047 

333 
2 348 

458 
128 

1 647 
1 945 
1 828 

75 

345 
73 

•429 
1 612 
5 223 

419 
1 516 
1 279 

205 
34 

469 
92 
26 

164 
584 
365 

7 

Toplam 6 479 528 920 013 

İhracatta vergi iadesi kararları gereğince 1975 yılında 
yapılan vergi iadelerini, bunlara ait FOB bedellerini 

gösterir 'listedir 
(000 ilâvesiyle) 

Konserve 
Dondurulmuş et ve balık 
Sakatat 
Kurbağa budu 
Kerevit eti 
Kurutulmuş kırmızı biber 
Asortti bağırsak 
Mamul gıda maddeleri 
Domates salçası 
Makarna, şehriye 
Helva, lokum 
Zeytinyağı 
Yaş meyve ve sebze 
Patates 
iç fındık, füre 
Meyve suyu 
iç fındık 
içki 
Konfeksiyon 
Tabiî deriden giyim eşyası 
Dokuma 

227 174 
499 733 

194 
3 249 

15 166 
1 079 

252 908 
4 614 

18 871ı 
1 703 

33 379 
4 761 

224 237 
20 366 

168 815 
7 319 

334 462 
12 381ı 

301 587 
1 124 536 

306 085 

53 374 
48 533 

19 
146 

3 381 
108 

20 153 
444 

4 186 
172 

10 239 
216 

20 127 
1 977 

11 742 
791 

33 645 
2 413 

89 593 
184 427 

88 895 

FOB ihraç Vergi iadesi 
Madde adı bedeli (TL.) tatan(TL.) 

Ham bez 
iplik 
Halı ve seccade 
Pamuk 
Orman ürünleri 
Kâğıt 
Mukavva (kutu 
Gül yağı 
Defne yağı 
Glikoz 
AsitJborik boralks 
Sitrik asit 
Kimya "sanayii 
Sodyum silikat 
Klorhidrik asit 
Civa 
Termakupul termometre 
Tıbbî aletler 
Viskoz selüloz 
Tarım ilâçları 
Mayi klor 
Tıbî müstahzarat 
Konsantre krom 
Ferrokröm 
Yağ keçeleri 
Sülfit kâğıdı 
Matbaa mürekkebi 
Toz betonit 
Filtre 
Kibrit kuitusu, kibrit 
Boya ve yardımcı maddesi 
Temizleme tozu 
Teknik BHC 
Parlatılmış zincir 
Cam ve camdan mamul eşya 
Tecrit levhası 
Sünger 
Makine sanayii 
Otomatik telefon kumbarası 
Mekanik süpürge 
Plâstik yer karosu 
Ateş 'tuğlası 
Lastik 
Çimento 

148 424 
783 689 
410 863 
174 642 
60 707 
50 319 
5 107 

14 050 
3 918 

16 826 
154 840 
21 648 
5 734 

308 
101 

2 298 
66 

337 
33 169 
25 678, 
1 145 

81 134 
160 894 
92 135 

224 
180 
29 

1 037 
61 

11 443' 
8 118 
2 891 
2 299 
4 266 

303 370 
2 391! 
1 755 

724 
3 391 

123 
94 

1 087 
60 192 

275 259 

33 850 
138 033 
79 340 
26 315 
13 176 
14 235 
1 300 
1 436 

231 
2 394 

34 062 
4 098 

797 
77 
20 

638 
17 
97 

7 993 
3 851 

227 
16 267 
31 902 
16 605 

56 
18 
4 

207 
15 

1626 
1 656 

578 
373 
846 

83 735 
478 
219 

4 194 
718 
26 
19 

217 
15 847 
27 087 

— 1002 — 
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Madde adı 

Plastik eşya 
Madeni eşya 
Alüminyum profil 
Kireç 
Pres döküm mamulleri 
Çelik mamulleri 
Sıhhî tesisat armatörleri 
Oto ve oto parçaları 
Boz dolabı, çamaşır ma
kinesi 
Mühimmat 
Ziraat ve marangoz M âk. 
Elektrikli aletler 
Ocak 
Demir çelik boru 
Yüksek vasıflı hallitalı çelik 
Banyo levazımatı 
Selüloz asıllı yumurta 
ambalajı - viol 
Tuğla kiremit 
Fayans 
İnşaat malzemesi 
Su ürünleri 
Televizyon 
Plâk 
Gemi 
Klima 
Kuru pil 
Kurşun kalem 
Dodesil benzen sülfonıik asit 
Santrifüj pompa 
Hahfle'ks yer döşeme 
Askerî ayakkabı, bot 
Seramik, porselen 
Mutfak eşyası 
Matkap ucu 
Kodanya 
Zımpara tozu 
Karo fayans 
Dolu sinema filmleri 
Likit gaz 
Terazi 
Dikiş makinesi 
İşçilik 
Tazyike mukavim kap 
Kazan 
Mermer 

FOB ihraç 
bedeli (TL.) 

18 069. 
22 262 

109 004 
•6 548 

289 
31 263 

4 2CIR 

141 232 

37 278 
48 170 
14 648 
15 232 
31 477 

135 720 
82 558 

1 239 

187 
1 914 

64 
3P99Ö 
5 271' 

378 
145 

4 491 
166 

1 730 
57 

717 
161» 
415 

25 147 
1 683 
2 199 

500 
255 
50 

905 
118 
143 
162 

21 218 
1 550 

28 132 
86 
88 

Vergi iadesi 
tatarı (TL.) 

4 370 
4 486 

32 233 
2 259 

29 
7 557 
1 123 

47 297 

11 014 
12 241 
5 302 
2 945 
7 2^8 

43 722 
20 857 

124 

10 
333 

12 
£2136 
975 
70-
136 

225 
468 
433 

11 
143 
40 
83 

2 515 
221 
430 
50 
55 
6 

95 
6 

27 
34 

4 361 
1 105 
5 565 

21 
13 

— 10 

FOB ühnaıç Vergi iadesi 
Madde adı bedeli (TL.) tutarı (TL.) 

Gezer köprü vinci 3 756 395 
Karayolları taşıtları 5 007 1 498 
Pik döküm mamulleri 83 17 
Fuarlarda satian mallar 1 251 391 
Oyuncak 16 1 
Turizm 113 154 11 223 

Toplam 7 412 071 1 379 482 
-
10. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Urfa Böl

gesindeki Toprak ve Tarım Reformu uygulanmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Kemal Er kovan'm yazılı cevabı. (7/877) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 2 5 . 11 . 1975 

Bolu Milletvekili 
Abdi Özkök 

Soru : 
Urfa Toprak ve Tar ım Reformu Bölgesinde : 
1. — 1757 sayılı yasaya göre 1 Haziran 1975 tari

hinden önce ve bu tarihten sonra topraksız köylü ve 
çiftçilere dağıtılmak üzere kamulaştırılan toprak mik
tarları ayrı ayrı ne kadardır , bütün kamulaşt ı rma iş
lemleri hazırlandığı halde kararı al ınmayarak bekleti
len arazi var mıdır, miktarı nedir? 

2. — Bugüne değin kaç aileye ne kadar toprak da
ğıtılmıştır, dağıtılmayan toprak varsa bekletilme sebe
bi nedir ve bu toprakları kimler ne şekilde işletmekte
dir? 

3. — Bugüne değin toprak endeksi çıkarılan kadast-
ral pafta sayısı ne kadardır ve bunun Urfa 'n ın- tümü
ne oranı nedir? 

4. — Toprak endeksi çıkmayan arazilerde kamu
laştırmanın durdurulduğu doğru mudur , doğru ise bu 
arazilerden reform yasasının 26 ncı maddesinin (b) fık
rasına göre ne kadarının kamulaşt ı rma işlemi hazırlan
mıştır? 

5. — Kamulaşt ı rma kararı alınan topraklardan n e 
kadarı müşterek mülkiyetlidir, yasanın 30 ncu madde
si uyarınca bölge başkanlığınca yapılması gereken teb
ligatlar ne zaman yapılmıştır? 

6. — Urfa 'da kamulaştırmanın dışında Müsteşar
lık emrine geçen arazilerin ilçeler itibariyle miktarı 
nedir; bunların ta r ıma elverişli kısmı ne kadardır? 
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7. — 1975 yılı sonuna gelindiğine göre bu yılın 
kamulaştırma ve dağıtım programının gerçekleşme du
rumu nedir; gerçekleşmedi ise sebebi nedir? 

8. — Akçakale ve Suruç'ta kaç dönüm toprak su
lanabilecektir; 1975 sonu itibariyle projesi tamamlanan 
sulama alanı ne kadardır? 

9. — Sulama alanları dağıtım programına alınmış 
mıdır; alınmadı ise bu alanlarda Devlet Çiftliği kurul
ması düşünülmekte midir; düşünülüyorsa buradaki 
topraksızlar nerede ve nasıl iskân edilecektir? 

10. — Toprak Reformu Kuruluşunda Haziran 1975 
başından bugüne değin kaç elemanın işine son veril
miş, yeniden kaç eleman alınmıştır, kaçının görevi de
ğiştirilmiştir; bunların meslek ve öğrenim durumu yö
nünden dağılımı nasıldır? 

• T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : D. 04 - B. 04/282 

Konu : Bolu Milletvekili Sn. Abdi Özkök'ün 
soruları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bolu Milletvekili Sayın Özlkök'ün Toprak ve Tarım 

Reformu ve uygulamaları hakkında vermiş oldukları 
yazılı soru önergelerinin cevapları Sayın Başbakanı
mın talimatları uyarınca hazırlanarak ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Kemal Erkovan 

Devlet Bakanı 

T. B. M. M. 
Soru - Cevap Formu 

Tarih: 25 . 11 . 1975 
Soruyu soran milletvekili : Abdi Özkök 
Sorular : 
Urfa Toprak ve Tarım Reformu Bölgesinde : 
1. — 1757 sayılı yasaya göre 1 Haziran 1975 ta

rihinden önce ve bu tarihten sonra topraksız köylü ve 
çiftçilere dağıtılmak üzere kamulaştırılan toprak mik
tarları ayrı ayrı ne kadardır, bütün kamulaştırma iş
lemleri hazırlandığı halde kararı alınmayarak bekle
tilen arazi var mıdır, miktarı nedir? 

2. — Bugüne değin kaç aileye ne kadar toprak da
ğıtılmıştır; dağıtılmayan toprak varsa bekletilme sebe
bi nedir ve bu toprakları kimler ne şekilde işletmek
tedir? 

3. — Bugüne değin toprak endeksi çıkarılan ka-
dastral pafta sayısı ne kadardır ve bunun Urfa'nın ü> 
müne oranı nedir? 

j 4. — Toprak endeksi çıkmayan arazilerde kamu-
laşürmanın durdurulduğu doğru mudur, doğru ise bu 
arazilerden reform yasasının 26 ncı maddesinin (b) 
fıkrasına göre ne kadarının kamulaştırma işlemi ha
zırlanmıştır? 

5. — Kamulaştırma kararı alman topraklardan ne 
kadarı müşterek mülkiyetlidir, yasanın 30 ncu madde
si uyarınca bölge başkanlığınca yapılması gereken teb
ligatlar ne zaman yapılmıştır? 

I 6. — Ürfa'da kamulaştırmanın dışında Müsteşar-
J lık emrine geçen arazilerin ilçeler itibariyle miktarı 

nedir; bunların tarıma elverişli kısmı ne kadardır? 
I 7. — 1975 yılı sonuna gelindiğine göre bu yılın 
I kamulaştırma ve dağıtım programının gerçekleşme du

rumu nedir; gerçekleşmedi ise sebebi nedir? 

8. — Akçakale ve Suruç'ta kaç dönüm toprak su
lanabilecektir; 1975 sonu itibariyle projesi taınamla-

I nan sulama alanı ne kadardır? 
9. — Sulama alanları dağıtım programına alın

mış mıdır; alınmadı ise bu alanlarda Devlet Çiftliği 
kurulması düşünülmekte midir; düşünülüyorsa bura-

I daki topraksızlar nerede ve nasıl iskân edilecektir? 
10. — Toprak Reformu Kuruluşunda Haziran 1975 

başından bugüne değin kaç elemanın işine son veril
miş, yeniden kaç eleman alınmıştır, kaçının görevi 
değiştirilmiştir; bunların meslek ve Öğrenim durumu 
yönünden dağılımı nasıldır? 

I Cevaplar : 
1. — 1 Nisan 1975 tarihine kadar 126 186 054 dö

nüm 1 Haziran 1975 tarihine kadar 165 861 675 dö-
I nüm arazi kamulaştırılmıştır. Bugüne kadar kamulaş

tırılan, arazi miktarı ise toplam 241 132 366 dönüme 
I yükselmiştir. 

Bütün işlemleri tamamlanmış kamulaştırma dosya
ları hazırlanmış 500 C00 dönüme yakın arazi mevcut
tur. Toprak endeksi uygulaması yapılarak kamulaştır-

I ma işlemlerinin tamamlanması için üzerinde çalışıl
maktadır. 

I Endeks çalışmalarının kamulaştırma ve dağıtımda 
I vazgeçilmez bir unsur olduğu 1757 sayılı Kanunun 

muhtelif maddelerinde kesinlikle belirtilmiştir. Endek-
I siz kamulaştırma, toplulaştırma ve dağıtımda bir çok 

problemin ortaya çıkacağı açıktır. Bu bakımdan pren
sip itibariyle toprak endeksleri beli olmadan ne kamu-

I laştırma, ne toplulaştırma ne de dağıtım düşünüleme
mektedir. Kamulaştırma işlemleri bir analize tabi tu-

I tülarak endeksiz kamulaştırılabilecek parseller, mutla-
I ka endeksi bilinmesi gereken parsellerden ayrılarak iş-
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lemler buna göre düzenlenmiş ve önümüzdeki günler
deki iş süratinin arttırılmasını mümkün kılan meka
nizma geliştirilmiştir. 

2, — Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra toprak 
dağıtımınada başlanmıştır. 

Toplam 161 aileden 812 nüfusa 26 018 640 dönüm 
arazi dağıtılmıştır. Bu köylerde 5 657 dönüm arazi re
zerv olarak kalmış 194 dönüm arazide köy gelişme sa
hası olarak tefrik edilmiştir. 

Toprak dağıtımını sınırlayan birtakım önemli fak
törler vardır. 

Başlıcaları şunlardır. 
a) Geçmişte kamulaştırılan arazilerin çok önemli 

bir bölümü, hisseli olup ifrazı (arazi üzerindeki kesin 
yeri sınırları tespit işlemi) yapılmamış arazilerden oluş
maktadır. İfraz işlemi yapılmayan bu arazilerin da
ğıtılması hukuken mümkün değildir. Bu konuda Ka
nunun 30 ncu maddesinde öngörülen işlemler tamam
lanmış, parsellerde yer ayrım planları yapılmaya baş
lanmıştır. 

b) Kamulaştırılan arazilerin bir bölümünde sula
ma şebekeleri inşa edilmektedir. Bu işletmelerin 1 Ni
san 1976 da sulamaya açılabilmesi için D. S. î. Top
rak - Su ve T. E. K. Genel Müdürlükleri büyük gay
ret sarfetmektedir. Bu şebekler işletmeye açılıp fiilen 
sulanabilecek arazi durumları ortaya çıkmadan yapıla
cak dağıtım büyük güçlükler doğuracaktır. 

c) Uygulamanın başlangıcında süratle kamulaştır
ma için iyiniyetle kamulaştırılan 60 bin dönüm kadar 
kısa vadede tarıma alınamayacak taşlık ve kayalık ara
ziler olup dağıtıma, tarıma elverişli değildir. 

d) Kamulaştırma yapılan köylerde sahiplerine bı
rakılan arazilerin parseller üzerindeki ayırımında tes
pit edilen hatalar düzeltilmeden yapılacak bir dağıtı
mın ortaya çıkaracağı güçlük ve hadiseleri izale etmek 
mümkün olmayacaktır. (Misâl : Mal sahibine 300 dö
nüm hissesi olan parselde 1 030 dönüm arazi bırakıl
mıştır.) 

e) Müsteşarlığımızda bu tip problemlerin sınıf
landırılması yapılmış çözümleri bulunmuş ve çözüm 
zamanlaması yapılmıştır. Problemleri çözülen araziler 
bölge şartlarına en uygun zamanda dağıtıma alınacak
tır. 

Kamulaştırılan ve dağıtılamayan araziler bölgede 
uygulanan tarım teknolojisinin gereği anız, nadas ola
rak bırakılmış ekime müsait bütün arazîlere koope
ratifler vasıtasıyle buğday ve mercimek ekilmiştir. 

3. — Bugüne kadar toprak endeksi çıkarılan ka-
dastral pafta sayısı 759 adettir. Bunun 282 adedi Urfa 

Merkeze, 303 adedi Akçakale'ye 82 adedi Hilvan'a 
38 adedi Siverek'e 3 adedi Suruç'a ve 52 adedi de Vi
ranşehir ilçesine aittir. 

Urfa ilinde toplam pafta sayısı 3 297 olup bunun 
952 adedi tarım dışı arazi olup 2 345 paftası tarım 
arazisidir. Bu arazinin 759 adedinin toprak endeksi 
çıkarılmış olup geri kalan 1 483 adedi çıkarılmak üze
redir. 

4. — Toprak endeksi çıkmayan arazilerde kamu
laştırmanın durdurulduğu doğru değildir. Arazi ma
liklerinin 1757 sayılı yasa gereğince kendilerine bıra
kılmak üzere tercih ettikleri parsellerde toprak endeksi 
bekletilmekte, tercih kullanılmayan kamulaştırmaya 
konu parsellerde ise toprak endeksleri beklenilmeden 
kamulaştırma yapılmaktadır. 

5. — Kamulaştırma kararı alınan 241 132 366 dö
nüm araziden 217 782 356 dönümü müşterek mülki-
yetdir. 

Yasanın 30 ncu maddesi uyarınca yapılması gere
ken tebligatlar 4 Ekim 1975 günü yapılmıştır. 

6. — Urfa'da kamulaştırmanın dışında Müsteşar
lık emrine geçen arazi listesi. 

îîçe Adı 
Hazine Adına Tespit Edilen 

İtirazsız İtirazlı 

Urfa 
Akçakale 
Birecik. 
Bozova 
Halfeti 
Hilvan 
Siverek 
Suruç 
Viranşehir 
Viranşehir - Kadastro 
Toplam : 

196 493 
149 232 

7 048 
13 938 
25 848 
22 273 
66 286 
36 934 

200 958 
769 

719 774 . 

103 658 
— 

14 407 
24 C05 
16 547 
11 534 
35 250 
26 448 
31 010 

778 
263 637 

7. — 1975. yılında 617 506 dönümün kamulaştırıl
ması programa alınmıştır. Kamulaştırma dosyalan ha
zırlanan ve hazırlanmakta olan köylerin yüzölçümü 
543 115 dönümdür. Bu durumda 28 Şubat 1976 tari
hine kadar programın tamamı tahakkuk ettirilecektir. 

8. — Akçakale ve Suruç'ta D. S. İ. planlama ra
porlarına, projelere göre 210 000 dönüm toprak sula
nabilecektir. 1975 sonu itibariyle (28. 2 . 1976) 34 000 
dönüm arazinin projesi tamamlanarak 1 Nisan 1976 
da işletmeye açılabilecektir. 

9. — Sulama alanları, sulu arazi normları tatbik 
edilerek dağıtım programına alınacaktır. 
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10, — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında 
1 Haziran 1975'ten bugüne kadar kadrolu hiç bir per
sonelin işine son verilmemiştir. 

4 personel başka kuruluşa nakledilmiş, 3 personel 
istifa etmiş 15 personelde kendi istedikleri ile başka 
teşkilâta muvafakat alarak gitmişlerdir. 9 personelin
de görevi değiştirilmiştir. Hizmetin çoğalması gelişti
rilmesi sebebiyle 63 yeni personel alınmıştır. Bun
ların 56 sı yüksek öğrenim görmüştür. 

11. — İstanbul Milletvekili Vahit Çalının, İthal 
edilen demir ve çelikten gümrük alınmasını öngören 
Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon' 
un yazılı cevabı. (7/901) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 3 . 1 2 . 1975 
İstanbul Milletvekili 

Vahit Çalın 

Soru : 
1. Basından öğrendiğimize göre Hükümet 13 Ka

sım 1975 tarihinde bir Bakanlar Kurulu Kararı alıyor, 
ve bir süreden beri gümrüksüz ithal edilen demir ve 
çelikten artık gümrük alınması uygun görülüyor. 
Bu karar, Kararname olarak 15 gün sonra Resmî Ga
zetede yayınlanıyor. Bu tutumunuz 10 -15 demir it
halâtçısına tam 100 milyon kazandırmıştır. 

Çok gizli de olsa, böyle bir kararın duyulmama
sının mümkün olmadığını düşünebilecek bir hesap 
adamı olduğunuza göre, bu davranışınızın sebebi ne
dir? 

2. Tekel maddeleri gibi bir kısım tüketim madde
leri üzerinde karar alındığında stok bildirimi beyan
namesini şart koşan Hükümetin demirle ilgili, bu son 
Kararnamede böyle bir talepte bulunmamasının se
bebi nedir? 

3. Bu. tutum yüzünden sadece İstanbul'daki de
mir ithalâtçılarının elinde 100 bin ton stok demir bu
lunduğu, böyle bir kararname ile vurgun miktarının 
100 milyon lirayı bulduğu doğru mudur? 

4. Size göre demorkasi vurgun rejimi mi, yoksa 
fazilet rejimi midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 10.2.1976 

ÖKA: 310000/13 
Konu : Vahit Çalın'ın yazı
lı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığa muhatap 30 . 12 . 1975 tarih, 

7/901 - 3341/26408 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Vahit Çalın'ın sayın Başba
kanımıza yönelttiği ve tarafımdan cevaplandırılması 
uygun bulunan 3 . 12 . 1975 tarihli yazılı soru öner
gesine ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Demir ve çelik konusundaki spekülâsyona ve 
ithalâtçıların aşırı kâr sağlamalarına meydan ver
memek, teraküm eden stokları eritmek için 10.6.1975 
tarihinden itibaren Hükümetimiz dahilde imal edil
meyen özel alaşımlı çelikler ile demir cevheri hariç 
olmak üzere, demir ve çelik transferlerini durdur
muştur. Kaldıki 28 . 11 .1975 tarihli Resmî Gazete
de yayımlanan 13 . 11 . 1975 tarihli 7/10859 sayılı 
Kararla; ithalâtçıların düşük maliyetleriyle dahilî sa
tış fiyatları arasındaki farktan doğan kârların, demir 
ve çelik ithalatındaki gümrük muafiyetinin kaldırıl
ması sonucu vergilendirilmesi suretiyle Hazineye kıs
men intikali sağlanmıştır. 

Sayılan istisnalar dışındaki fiilî ithalât 10 . 6 . 1975 
tarihinde durdurulduğuna göre, sayın Çalın'ın ifade 
ettiği gibi, demir ve çelik ithalâtının vergilendirilmesi
ne ilişkin kararın kabul ve yayım tarihleri arasında
ki sürede ithalâtçılara 100 milyon kazandırılması ba
his konusu olamaz. 

2. Resmen tespit edilen demir ve çelik dahilî sa
tış fiyatlarının artırılması bahis konusu olmadığı gi
bi mevcut stoklara karşı yeterli talep bulunmadığın
dan, serbest piyasada daha yüksek bir fiyat teşekkül 
edemiyeceği için stok beyannamesi alınmasına gerek 
ve imkân görülmemiştir. 

Esasen, stok beyannamesi uygulanması, 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca Gider Vergisine 
tabi tekel konusu olan temel maddelerin dahilî satış 
fiyatlarının artırılması halinde, eski satış fiyatları ile 
yeni satış fiyatları arasındaki farkın Hazineye inti
kalini temin maksadına matuftur. Kaldıki yukarıda 
belirtilen karar, demir ve çelik ithalâtının vergilendi
rilmesine ilişkin bir karardır. 
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T, C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 8 . 2 . 1976 
HGM : 14230 - 1661 - 3014 

Konu: Yazılı soru önergesi Hk. 

3. İddianın tam aksine, stokları artırıcı değil, eri
tici istikamette tedbirler alındığı cihetle, sayın Çalın' 
in ifade ettiği gibi 100 milyonluk vurgun bahis ko
nusu olamaz. Kaldıki ithalâtçının şayet varsa aşırı 
kârı mezkûr kararla vergilendirilmiş bulunmaktadır. 

4. Demokratik düzen içinde ekonomik gereklere 
göre alınan yerinde kararları doğru teşhis edebilmek 
de bir fazilettir. 

Bu itibarla demorkasinin bir fazilet rejimi olduğu 
konusundaki sayın Çalın'ın görüşüne katılmamak 
mümkün değildir; 

Bilgilerine sunulur. 
Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

12. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
PTT Genel Müdürlüğü Söke1 İdaresince yüksek fi
yatla satın alınan arsaya ilişkin sorusu \e Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/944) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ulaş

tırma Bakanınca cevaplandırılması için gereğini ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 24 . 12 . 1975 
Neccar Türkcan 
İzmir Milletvekili 

1. — 17 Aralık 1975 tarihli Demokrat İzmir 
gazetesinde Aydın ili Söke ilçesinde 1974 yılında 
400 metrekaresi 340 bin liraya özel kişilerce satın 
alınan arsanın Bakanlığınıza bağlı P T T Genel 
Müdürlüğü Söke idaresince aynı kişilerden 150 
metre karesi 1,5 milyon liraya alındığı yazılmış
tır. Alman arsanın üçte birinin fiatının, tümünün 
4 katı fiyatla satın alınmasını nasıl izah etmektesi
niz? 

2. — Bu satış işlemi Devlet eliyle kişi zengin 
etmek değilmidir? 

3. — Mal sahipleri Necati ve Muharrem Çay-
bakan Aydın ili veya Söke ilçesinde Adalet Parti
sinde kayıtlımıdır. Adalet Partisinde yöneticilik gö
revi yapmış veya yapmaktamıdırlar? 

4. — Milletvekili olduğunuz Aydın il ve ilçeleri
nin A. P. teşkilâtlarına arsaları satın alınan bu vatan- ( 

daşlar bugüne kadar hiç para yardımı yapmamış-
larmıdır? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 13 . 1 . 1976 gün vs 7/944-
3432/26894 sayılı yazısı. 

llgi'de açıklanan İzmir Milletvekili Neccar Türk
can'ın Bakanlığımıza tevcih eylediği yazılı soru öner
gesi ile ilgili nüsha cevap ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

Sorular ve Cevaplar 
Soru 1. — 17 Aralık 1975 tarihli Demokrat İzmiir 

Gazetesinde Aydın ili.Söke ilçesinde 1974 yılında 400 
metrekaresi 340 000 TL.'na özel kişilerce satın alı
nan arsanın Bakanlığımıza bağlı PTT Genel Müdür
lüğü Söke idaresince aynı kişilerden .150 metrekaresi 
1,5 milyon TL.'na alındığı yazılmıştır. Alınan arsa
nın üçte birinin fiyatının tümünün 4 katı fiyatla sa-
tınalınmasını nasıl izah etmektesiniz? 

Cevap 1. — 1965 yılında hizmete verilmiş bulunan 
Söke PTT binası Manuel Sisteminde telefon santrali ih
tiyacına göre yapılmıştır. 

Büyük gelişme gösteren yerlerde kasaba tipi oto
matik telefon santralı tesisinin planlanması ve bu me-
yanda Söke'de 1976 - 1977 yıllarında 2.000 hatlık oto
matik santral kurulmasının öngörülmesi üzerine, mev
cut binanın durumu ve bu hususta yapılacak işlem, 
İzmir Telefon Başmüdürlüğü ile Bölge Başmüdürlü
ğünün üç mühendisinden müteşekkil bir teknik he
yet tarafından mahallen etüt edilmiş ve düzenlenen 
18 . 6 . 1974 tarihli raporda mevcut santral binası
nın otomatik santral montajına ve tevsiine yeterli ol
madığı, santral tevsii programına paralel olarak ve 
ekonomik yönden tercihan PTT binası bitişiğinden 
arsa alınarak asgarî 20 yıllık telekomünikasyon hiz
metlerini karşılayabilecek bir bina yapılmasının zaru
rî bulunduğu belirtilmiştir. 

Kasaba tipi otomatik telefon santralları için hazır
lanacak santral salonlarının 4.85 metre yüksekliğin
de yapılması zarureti ve döşeme yüklerinin Manuel 
Santrala kıyasen 2 katına yakın fazla olması nede
niyle, teknik heyetin mevcut bina hakkındaki tespiti 
PTT Genel Müdürlüğünce uygun bulunmuştur. 
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Statik yönden mevcut binaya kat ilâvesi mümkün 
olmadığından binanın bir kısmının yıkılması ve boş 
bulunan cüzi bir parça PTT'ye ait arsanın da katıl
ması suretiyle yeni bina yapılması incelenmiş ise de, 
bu takdirde mevcut fosseptiğin yola alınması gereke
ceği, bunun Hıfzıssıhha Kanununa aykırı olacağı, 
fosseptiğin ancak inşaatın temeline yapılabileceği Sö
ke Belediyesi Fen İşlerinin 24 . 1 . 1975 tarihli yazı-
sıyle PTT İdaresine bildirilmiştir. 

Gerek bu durum ve gerekse PTT ve' telefon sant
ral hizmetlerinin gelecekteki ihtiyaçları için hiç bir 
imkân kalmayacağı, elde edilecek 3.000 hatlık sant
ral kapasitesinin bir müddet sonra yetersiz hale gele
ceği bu sebeple ilerde çok yüksek bedelle arsa alın
ması zorunda kalınacağı, buna mahal kalmamasını 
teminen PTT binası yanındaki arsanın satınaîmması 
yolunda incelemeler yapılmıştır.. 

Alınması düşünülen parselin sahibi Muharrem Çay-
bakan, PTT'ye verdiği 28 . 1 . 1975 tarihli teklif 
mektubunda arsasının metrekaresi için 4 500 TL. 
bedel istediğini bildirmiş ve 5 . 2 . 1975 tarihinde 
bu bedeli 4 400 TL.'na indirmiştir. 

Söke Belediye Başkanlığının 28 . 1 . 1975 tarih
li rayiç yazısında, günün rayiçlerine göre bu arsanın 
metrekaresinin 4 500 TL. değer taşıdığı bildirilmiş
tir. 

Bu hususta Söke PTT Merkezi Satınalma Komis
yonunca düzenlenen 7 . 2 . 1975 tarihli kararda, ma
hallin gayrimenkul rayicine göre kıyaslamalar yapıla
rak, bu arsanın metrekaresi 4 400 TL.'ndan mubaya
asına karar verilmiş, bu kararı uygun bulan İzmir 
PTT Bölge Başmüdürlüğünce Genel Müdürlüğe gön
derilen 19 . 2 . İ975 tarihli teklif yazısı Genel Mü
dürlükçe nazara alınarak keyfiyet incelenmiş olup, ti
carî ve iktisadî yönden büyük gelişme göstermekte olan 
Söke merkezinin ileriki yıl ihtiyaçlarının karşılan
ması bakımından Bölge Müdürlüğünün teklif ve mü
talâasına göre işlem yapılmasını uygun görerek 
2 . 4 . 1975 tarihinde PTT Yönetim Kuruluna teklif
te bulunulmuş ve Yönetim Kurulunun 8 . 4 . 1975 
tarihli kararıyle bu teklif kabul edilmiştir. 

Bunu mütekaip 309.63 metrekare yüzölçümlü 
bahis konusu arsa metrekaresi 4 400 TL. hesabiyle 
1 362 372 TL. bedelle satınalmmıştır. 

Yukarıda açıklanan muamele tarihlerinden de gö-
rüleceğ üzere Söke'de yapılmakta olan otomatik te
lefon santralı binası arsasının alınış hazırlıkları ve ne
ticeye bağlanışı tamamen PTT Genel Müdürlüğünün 
yetkileri içinde mevzuata uygun şekilde cereyan et
miştir. 

Soru 2. — Bu satış işlemi Devlet eliyle kişi zengin 
etmek değil midir? 

Cevap 2. — Yukarıda cevap l'de de belirtildiği 
üzere PTT idaresi gelecekteki ihtiyacını da göz önün
de bulundurarak arsa almak suretiyle ilerde bütçesin
den daha fazla miktarda para ödenmemesini sağla
mış bulunmaktadır. 

Soru 3. — Mal sahipleri Necati ve Muharrem 
Çaybakan Aydın ili veya Söke ilçesinde Adalet Par
tisinde kayıtlı mıdır? Adalet Partisinde yöneticilik 
görevi yapmış veya yapmakta mıdırlar? 

Cevap 3. — Teklifin yapıldığı tarihte ve satınal
ma tarihinde bahis konusu arsanın Söke tapusun
da 43 Ada 10 Parsel numarası altında müstakilen 
Muharrem Çaybakan adına kayıtlı olması nedeniy
le, alımı bu şahıstan yapılmış olup, şahsın yönetici 
A. P. üyesi olmadığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca 1 ne i suale cevabımızda belirttiğimiz gibi 
adı geçen arsa alımına, Ulaştırma Bakanlığını de
ruhte etmemizden çok önce başlanmıştır. 

Soru 4. — Milletvekili olduğunuz Aydın İl ve il
çelerinin A. P. teşkilâtlarına arsaları satınalınan bu 
vatandaşlar bugüne kadar hiç para yardımı yapmış
lar mıdır? 

Cevap 4. — Arsası satınalınan kimsenin Adalet 
Partiye yardım ettiklerine dair Genel Merkez, il ve 
ilçe teşkilâtlarında bir kayda rastlanmamıştır. 

13. — İstanbul Milletvekili Metin T üzün ün, Sü-
merbank'm Beykoz Kundura Fabrikasındaki greve 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi 
vs Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı. (7/926) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

Beykoz'da Sümerbank'a bağlı Kundura Fabrika
sındaki grev 24 ncü gününü doldurdu. 

İşveren Sümerbank Genel Müdürlüğüne Sendika
nın talep ettiği ne ele kanunî yollarla gidilen uzlaştır
ma kurulunun kararına uymamakta ve işçiler arasın
da grev kırıcı yasa kötüleyici kanunsuz lokavt ilân 
edici ve Devlete ait bir kamu iktisadî kuruluşu yıkı
cı, müesseseyi küçük düşürücü bir eylem içine gir
miştir. 
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1. Bayram gibi kutsal günlerde işçiyi ve ailesini 
aç ve harçlıksız bırakan bir zihniyetin Sosyal Devlet 
ilkesi ile ilişkisi nedir? 

2. 1831 işçi için istenilen zammın mutlaka üre
tim maliyetine yüklenmesi ve satış fiyatlarına mut
laka yansıması gibi işletmecilikte ilkel bir anlayışı 
savunan kimselerle çalışmaya mecbur musunuz? 

3. Fabrika grevde iken bu fabrikanın mamulle
rini reklâm için TRT veya diğer reklâm araçlarına 
neden para ödenir? 

4. Fabrikanın uzun süre grevde kalması nedeni 
ile hesaplanması gereken zarar ile emekçilerin iste
dikleri zammın karşılaştırılması hususunda bir çalış
ma var mıdır. Bu zararların sorumlusu yok mudur? 

5. Bu grev nedeni ile piyasada özel sektörün fır
satçı bir zihniyetle boşluğu doldurması kimlere ne 
sağlar, yoksa amaç Devlete ait kuruluşu yavaş yavaş 
özel sektöre aktarmak mıdır? 

6. Devlet kendi evlâdını bayramda, kışta, karda, 
kıyamette aç sefil bırakıyor hem haksız hem de yer
siz. Ben gittim gördüm siz de görün ne dersiniz? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 . 2 . 1976 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 9/97 
Konu : İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün'ün soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 1 . 1976 tarihli ve Başbakanlığa muha

tap 7/926 - 3401/26780 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Metin Tüzün'ün Sü-, 

merbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii müessese-
sindeki grev hakkında Sayın Başbakana müteveccih 
olup, Sayın Başbakanın da bunun Bakanlığımız tara
fından yerine getirilmesini rica ettiği soru önergesi 
hakkında hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Metin Tüzün'ün Sü-
merbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müesse-
sesindeki grevle ilgili soru önergesi hakkında not. 

1. Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii 
Müessesesi işyerlerini ilgilendiren 7 nci dönem top
lu iş sözleşmesinin müzakereleri 3 . 9 . 1975 tari
hinde başlamış 2 . 1 0 . 1975 tarihine kadar devam 
etmiş ve bu müzakerelerde 84 maddelik değişiklik 
teklifinin 34 maddesi karara bağlanmıştır. 

50 madde gibi büyük çapta bir uyuşmazlığın zu
huru, Deri - İş Sendikasının bundan önceki 6 ncı dö
nem sözleşme devresi içinde istikrar kazanmış tat
bikatın bir çok. yönlerini değiştirmek istemesinden 
ileri gelmiştir. 

2. Sendika talebinin malî yönü, aşırı bir sevi
yede bulunmakta idi. Şöyle ki; 

a) Deri - İş Sendikası işverenin karşısına 
61 589 300 TL., sı ücretten ve 17 699 300 TL. sı da 
diğer yeni taleplerden olmak üzere yıllık ortalama 
79 288 600 TL. ek külfet yükleyen ve ayrıca malî 
külfet yüklememekle beraber, işverenin sevk ve idare 
haklarını kısıtlayan diğer bazı taleplerle çıkmıştır. 
Toplam talep adı geçen iş yerinde 1974 yılında yapı
lan tüm işçilik ödemelerinin ı% 133'üne tekabül et
mekte, ayrıca bu miktar müessesenin 1974 yılı egzer
siz kârının 2 mislini bulmakta ve beher işçi başına yıl
da, işverene 42 928 TL. sına mal olmaktadır. Bu talep
lerin aynen kabulü ise mamullerin maliyetinde % 45 
nispetinde bir artış meydana getirecek niteliktedir. 

Diğer taraftan bu ek külfet, Sümerbankın tüm iş
çisine inikas ettiği takdirde, ki bu husus ka
çınılmaz bir zaruret halini alır, toplam olarak 
yılda 1 670 000 000 TL. ye baliğ olmaktadır. Bu mik
tar ise Sümerbank'ın tüm kârının çok üzerinde bulun
maktadır. 

b) Uzlaştırma kurulu kendisine intikal ettirilen 
50 madde hakkındaki çalışmalarını 12 . 11 . 1975 
tarihinde tamamlamıştır. Mezkûr kurulun kararma 
göre toplu iş sözleşmesinin yıllık ortalama malî kül
feti 50 423 400 lirası ücretten ve 11 544 000 lirası 
diğer maddelerden olmak üzere toplam 61 967 400 
lira tutmaktadır. Bu miktar beher işçi başına yılda 
işverene 33 550 liraya mal olmakta ve aynı zamanda 
mamullerin maliyetine % 35 nispetinde tesir etmek
tedir. 

Uzlaştırma kurulu kararının bu sebeplerle işveren 
tarafından kabul edilmemesi üzerine Deri - İş Sendi
kası 18 . 11 . 1975 tarihinde grev karar aldığını iş
verene bildirmiş, buna mukabil işveren de 21 .11 . 1975 
tarihinde lokavt kararı aldığını adı geçen sendikaya 
duyurmuştur. 

Bilindiği üzere, uşlaştırma kurulu kararı, 275 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi hükmüne göre kesin 
olmayıp kabulü de mecburi değildir. 

3. 275 sayılı Kanunun, işçi sendikalarına grev 
hakkını tanıdığı kadar işverene de lokavt hakkını 
tanımıştır. Ücretlerin artırılması ve diğer ilâve bazı 
hakların tanınmasını temin için işçi sendikalarının 
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grev hakkını kullanmalarını ne kadar tabiî ise, kar
şılanması mümkün olmayan aşırı taleplere mani ol
mak ve işyerinin yaşaması ve selâmeti bakımından 
275 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 2 nci fıkra
sının işverene tanıdığı yetkiye dayanarak mevcut iş 
şartlarını korumak tatbik tarz ve usullerinde değişik
lik yapmak ve yeni iş şartları kabul ettirmek gayesiy
le işverenin lokvt hakkını kullanması da o kadar tabi 
bulunmaktadır. 

Bu güne kadar görünüş odur ki, toplu iş sözleş
melerinin aktedilmesi için grev hakkı işçi sendikaları 
tarafından alabildiğine kullanıldığı halde işverenler 
lokavt hakkında pek az müracaat etmişlerdir. 

Özel sektörle tam bir rekabet halinde olduğu ka
dar 440 sayılı Kanunda belirtilen kârlılık ve verim
lilik nlayışı içinde çalışmak mecburiyetinde olan mü
essese, tüm kârını aşan talepler karşısında ilk defa 
lokavt kararı almak zaruretinde kalmıştır. 

Beykoz Deri ve Kundura Sanayii müessesesinin 
imal ettiği kunduralar Türkiye ihtiyacının ancak 
•% 5'ine cevap verebilmektedir. Bu durumda, vatan
daşların % 95 nispetindeki ihtiyacı özel teşebbüsün 
imal ettiği ve fiyatlarını da yine kendisinin serbest 
çe tayin ettiği mamullerle karşılanmaktadır. Ancak 
bir devlet teşekkülünün imal ettiği mamullere belli zo-
runluk ve ölçüler içinde de olsa yaptığı herhangi bir 
zam, özel teşebbüsün fiyatlarını daha yüksek seviye
de etkilemektedir. Bu sebeplerle, Beykoz müessese
mizin ölçülü fiyatları Sümerbank müşterisi olanlar dı
şında kalan memur,, işçi, köylü, esnaf gibi dar ge
lirli büyük tüketici kitlesi için de bir garanti teşkil et
mektedir. Müessesenin kundura fiyatlarına toplu söz
leşme zamlarmdan dolayı gelebilecek % 35'lik bir 
zammın, piyasada daha yüksek seviyelere varan zam
lara zemin hazırlayacağını gözden uzak tutmamak 
icap eder. Bu itibarla, Sümerbankça alınan ve an
cak en son çare olarak başvurulması düşünülen lo
kavt kararının gerekçesinde, müessese ile birlikte tüm 
tüketici halkımızın menfaatlerinin de bulunduğunu 
belirtmek isteriz. 

Sümerbankın lokavt kararı almasının diğer bir sai-
ki de Deri - iş Sendikasının işyerinde uyguladığı ka
nunsuz direniş hareketidir. 

Yukarıda söz konusu olan toplu iş sözleşmesi; 275 
sayılı Kanunun toplu sözleşmeler için kabul ettiği 
prosedür dahilinde normal seyrini takibederken, işçi
lerimiz işvereni baskı altında tutmak gayesiyle ola
cak, 1 . 10 . 1975 tarihinden itibaren birçok ayakka

bı bantlarının çalışmasını yavaşlatmış ve bazı yerler
de de çalışmayı sıfıra düşürmüştür. Bu husustaki bir
kaç örnek aşağıda gösterilmiştir. 

Günü 

22/10/1975 
22/10/1975 
23/10/1975 
23/10/1975 
24/10/1975 
24/10/1975 
27/10/1975 
27/10/1975 
4/11/1975 
4/11/1975 

Bant 

09/A 
11/H-B 
09/A 
11/H-C 
09/A 
11/H-C 
09/A 
11/H-C 
09/A 
11/H-C 

P.V.C. 

P.V.C. 

P.V.C. 

P.V.C. 

P.V.C. 

Yapılması 
gereken 

875 
1200 
875 
650 
875 
650 
875 
650 
875 
650 

Çift 
Çift 
Çift 
Çift 
Çift 
Çift 
Çift 
Çift ' 
Çift 
Çift 

Fiilen 
yapılan 

125 Çift 
120 Çift 

25 Çift 
0 Çift 

25 Çift 
0 Çift 

50 Çift 
0 Çift 

250 Çift 
200 Çift 

Bazı şahıs ve sendika yöneticilerin tahriki ile 
meydana gelen bu durum, işyeri yöneticilerin bü
tün uyarmalarına rağmen sürdürülmüştür. 

Sendikanın bu suretle kendileri bakımından ka
nunî grevin bütün neticelerini de kapsayan gayri 
kanunî direniş hareketine devam etme eğilimi gös
termesi ve işverenin de buna karşı tek imkânının 
lokavt olması muvacehesinde bu işyerimizde 12 yıl
dan sonra ilk defa böyle bir karar almak zarure
tinde kalınmıştır. Bununla beraber ne grev, ne de 
lokavt katiyetle temenni edilmemektedir. 

Grev kararını alan ve uygulayan işçi sendikasıdır. 
Bu sebeple, grev süresinde işçilerin infak ve iaşeleri
ni de tabiatıyla kararı alan sendika temin etmek du
rumunda bulunmaktadır. Bundan; işverenin sorumlu 
tutulması hukuk prensipleriyle bağdaşmamaktadır. 

5. — Malumları olduğu üzere, bir malın üretim 
maliyeti; ham madde, işçilik, genel masraflardan mü
teşekkil bulunmaktadır. Bu husus bütün dünyada ve 
Türkiyede de bu şekilde hesaplanır. Rakip müesse
seler arasında ve taımameın 440 sayılı Kanuna göre 
ticari ilkelerle çalışmak zorunda bulunan adı geçen 
müessesede üretim maliyetinin başka türlü hesaplan
ması nasıl mümkün olabilir? 

Kâr, üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki 
farktan ibaret bulunduğuna ve bu maliyetler de 
başka türlü hesap edilemeyeceğine göre, satış fiyat 
larının. artmadığı ve yapılacak zamlarla işçiliğin art
ması dolayısıyle maliyetin ut- yükselmesi muvace
hesinde, kâr marjının giderek düşmesi ve maliyetin 
artmaya devam etmesi halinde, üretim maliyetle-
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rinin satış fiyatını geçmesi takdirinde zarar acaba ne
reden karşılanacaktır? Müessese zararının Hazineden 
karşılanması da söz konusu değildir., 

6. — Diğer taraftan, işyerlerimizin ncumal ça
lışmalarını sürdürebilmeleri için idame ve yenileme 
yatırımlarına ihtiyacı olduğu kadar, her gün sayıları 
biraz daha artan açık ve gizli işsizler için çalışma 
imkânı sağlayacak yeni yatırımlara gitmesi dt görev
lerinden biri olarak ortada durmaktadır. Halbuki, 
işçi sendikalarının aşırı talepleri gerek Sümerbank'ı 
gerekse diğer iktisadî devlet teşekkülleri 440 sayıl: 
kanunun yüklediği bu görevlerini yerine getirme im
kanından mahrum bırakacak bir seviyede bulunmak
tadır. 

7. — Sabit fiyatlarla 1975 yılında gayri safi mil
lî hâsıladaki artış % 7,9 dur. 1974 yılında gayrı sa
fi millî hâsıla 424 340 000 000 lira ve doiayısıyle 
1975 yılı gayri safi millî hâsıladaki artış 33 522 860CCCI 
liradır. 

Her ne kadar Türkiye'de çalışanların sayısı 
15 600 000 kişi ise de toplu iş sözleşmelerinden is
tifade edebilen ve bu yolla gayri safi millî hâsıla
dan ortalamanın üstünde pay elde etme imkânına 
sahip olabilen işçi sayısı 1 799 998 dir. 

Deri - İş Sendikasının üyeleri için Beykoz Deri 
ve Kundura Sanayii Müessesesinden toplu iş sözleş
mesi ile işçi başına istediği yılda ortalama 33 550 
liraya baliğ olan ücret ve sosyal haklardaki artış 
1 799 998 işçiye aynen verildiği takdirde bu miktar 
yılda 60 389 932 900 lira tutmaktadır. Demek olu
yor ki gaiyri safi millî hâsıladaki artışın tamamı bu 
1 799 998 işçiye verildikten başka ayrıca 
26 867 072 900 liranın da gelir artışından nasipler 

memeyen nüfus kesiminden bu kesime aktarılması 
söz konusu olacaktır ki bunın getireceği su-yal bu 
nalımı önceden görmemek mümkün değildir. 

8. — Grevin her an sona ereceği ümidini taşı
yan ve Türkiye sathına yayılmış 276 mağazası olan 
bir teşdkkülün Ibu mağazalarında müstehlilke arz 
edilmiş malı mevcut iken TRT'ye veya diğer reklâm 
araçlarıma baş vurması normal mütalâa edilmektedir. 

14. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
eski Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in, ortak olduğu 
bir şirkete yapılan vergi iadesine ilişkin ' sorusu ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un. yazılı cevabı, 
(7j942) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle arz ederim. 
25.12.1975 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Eski Ticaret Bakanlarından Ahmet Türkel'in or
tak bulunduğu İlkel Nakliyat ve İhracat Ticaret l i 
mitet Şirketinin Kuveyt'e Al Normanco şirketine tonu 
1 350 dolardan 160 ton dondurulmuş koyun eti sattığı 
yolunda tanzim ettikleri sahte belgelerle Mekez Ban
kasından 3 milyon lira vergi iadesi adı altında para 
çektiği ve bu şirket yetkilileri hakkında Ankara Cum
huriyet Savcılığınca açılan soruşturma sonucunda 
aleyhlerinde açılan ceza davası salâhiyetH Erzurum1 

Ağır Ceza Mahkemesine intikal ettirildiği ve davanın 
af söbdbiiyle düşltüğü tespit edilmiştir. 

1. Ahmet Türkel'in, ortak bulunduğu bu şirket 
aleyhine hazinece haksız ödenen 3 milyon liranın tah
sili için alacak davası açılmış mıdır? Açılmış ise bu 
davanın hangi mahkemede açıldığı ve dosyanın esas 
numarası nedir? 

2. Resmî evraklarda sahtekârlık yaparak Hazi
neden haksız para çeken bu şirketin ortakları hak
kında hazine zararını karşılıyabilmek için alınmış 
tedbir kararları var mıdır? Varsa bu tedbir dosyala
rının tarih ve numaraları nelerdir? 

T. C, 
Maliye Bakanlığı 10 . 2 . 1976 

ÖKA : 3 lOÖOiiyi 2 
Konu : Adana Milletvekili Emin 

Bilen Tümer'in soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.1.1976 tarih 7/942-3430/26892 sayılı yazı

ları. 
Adana Milletvekili' Emin Bilen Tümer'in, eski 

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in de ortağı bulunduğu 
İlkel Nakliyat ve İhracat Ticaret Limited Şirketimin 
Kuveyt'e ihraç ettiği etlerle ilgili vergi iadesi konu
sundaki yazıları eki soru önergesi tetkik olunmuştur. 

T. C. Merkez Bankası Erzurum Şubesi kayıtla
rına nazaran, 160 ton soğutulmuş et ihracatı ile il
gili olarak İlkel Nakliyat Şirketince alınan tescil li
sans beyannamesi muhteviyatı ek «Cetvel No: 1» de, 
bu tescil lisans beyannamesine istinaden ihracat ile 
Erzurum T. C. Merkez Bankası Şubesinin vergi iade
leri de ek «Cetvel 2» de gösterilmiştir. 

— 1011 — 



M. Meclisi B : 54 11 . 2 . 1976 O : 1 

Bu cetvellerden de görüleceği gibi, tahkikat ko
nusu olan vergi iadesi TL. 3 CÖCt CiCCl— de
ğil, TL. 268 51545 dir. 

7/1115 sayılı ihracatta vergi iadesi kararının 3 ncü 
maddesine göre, gümrük çıkış beyannamesi ile döviz 
alım bordrosunu T. C. Merkez Bankasına ibraz eden 
ihracatçılara vergi iadesi yapılmaktaydı. 

1 Eylül 1972 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
7/4820 sayılı kararla dondurulmuş, soğutulmuş et 
mamulü; % 25 nispetindeki IV sayılı listeden çıkar
tılarak % 15 nispetindeki V sayılı listeye ilâve edil
miştir. Bu kararın geçici maddesi de; 1 Eylül 1972 
tarihine kadar yapılmış tescillerle ilgili söz konusu 
et ihracatına 7/1182 sayılı karar eki IV sayılı listede
ki nispet üzerinden % 25 vergi iadesi yapılmasını ön
görmüştür. 

7/4820 sayılı Kararın yayımlandığı 1 Eylül 1972 
taıiihi ile 19 Eylül 1972 tarihinde T. C. Merkez Ban
kası İdare Merkezinin Şubelerine verdiği talimatın 
Erzurum Şubesine ulaşmasına kadar geçen zaman 
zarfında adı geçen şirket bu şubeye müracaatla, ar
kasında «işbu beyanname Ticaret Bakanlığınca 
20 Temmuz 1970 tarih, 3866 sayı ile tescil edilmiş
tir.» şeklinde izmir İhracatçılar Birliği Umumi kâtip
liğinin tastikini havi 17 Temmuz 1972 tarihli 6T/19 
sayılı tescil lisans beyannamesini ibraz etmiş T.C. Mer
kez Banlkası Şubesi de FOB değeri TL. 1 386 749,70 
tutan dondurulmuş et ihracı için IV sayılı listenin ön
gördüğü % 25 oranını uyguluyarak ek «Cetvel No: 2» 
de dökümü gösterilen ödemeyi yapmıştır. 

Bu arada, firma ilgilileri T. C. Merkez Bankası 
Erzurum Şubesine müracaatla bahse konu vergi ia
desine mesnet teşkil eden bir kısım gümrük çıkış be
yannameleri müstenidatı tescil/lisans beyannamesin
de yanlışlık yapıldığı, aslında bu ihracatın 1 Eylül 
1972 tarihinden sonra tanzim edilen başka tescil bel
gesine istinat ettiği, bu sebeple % 25 - % 15 farkı 
% 10'a tekabül eden Türk liralarını iade etmek iste
diklerini beyan etmişlerse de bu şube müracaatlarının 
yazılı yapılmasını, Gümrük müdürlüğüne de bu 
hususun teyid ettirilmesini talep etmiş, bu 

talep gümrükçe teyid edilince % lû'a tekabül eden 
TL. 78 172,29 lık fark Hazine Hesabına intikal etti
rilmek üzere tahsil olunmuştur. (Cetvel No. : 2) 

Biluhara 19 Eylül 1972 tarihli T. C. Merkez Ban
kası İdare Merkezinin tavzih talimatıyle eski tarihli 
tescil belgeleri üzerinden 7/1182 sayılı karara göre 
ödeme yapmadan önce bunların Bakanlıkça tetkiki 
gerektiğinin bildirilmesi üzerine mezkûr şube ödemeyi 
yapmış olmasına rağmen diğer belgelerle birlikte 
6T/19 sayılı tescil belgesi fotokopisini de T. C. Mer
kez Bankası İdare Merkezine göndermiştir. 

Gerekli teyidin temini için mutad olan şekilde 
tescil beyannamesi 5 Ekim 1972 tarihli Merkez Ban
kası İdare Merkezi yazısıyle Ticaret Bakanlığı'na 
gönderilmişse de, Bakanlık Başmüfettişliğinin 2 Ka
sım 1972 tarih, 35/3 sayılı yazısıyle söz konusu 6T/19 
sayılı jtescil/lisans fotokopisi ile bu ihracatla ilgili 
gümrük çıkış belgesinin asıllarının acilen Başmüfet
tişliklerine gönderilmesi talep olunmuştur. Bunun 
üzerine, firmanın bilcümle ihracatı kontrol edilmek 
üzere bu Şubeden dosyalar celbedilmiş, Ticaret Ba
kanlığı Müfettişlerince dosyalar üzerinde gerekli in
celemeler yapılmıştır. 

Bilâhara, Ticaret Bakanlığı'nın 9 Şubat 1973 ta
rih, «İhracat Genel Müdürlüğü» 2320 sayılı yazısı 
ilişiği aynı Bakanlık Müşavir Müfettişliğinin 31 O-
cak 1973 tarih, 4/3 sayılı yazısından İlkel Nakliyat 
ve Ticaret Limited Şirketine yapılan vergi iadelerine 
ait belgelerden 6T/19 sayılı Tescil Beyannamesinin 
sahte olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı Müşavir Mü
fettişliğinin 27 Şubat 1973 tarih, 9/2 sayılı yazısı ile 
zikri geçen işlem ile ilgili Merkez Bankasınca gönde
rilen 7 adet gümrük çıkış beyannamesi asıllarının 
27 Şubat 1973 tarihli ihbarnamenin ekleri olarak 
Cumhuriyet Savcılığına verildiği bildirilmiştir. 

Bunlar dışında, bu konuda Bakanlığımda başkaca 
bir bilgi veya bir işlem bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 
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Cdtîvel No : 1 

T. C. Merkez Bankası Erzurum Şulbesinde İlkel Nakliyatla ilgili talhkikata konu olan vergi iadelerine ait 
tescil/lisans beyannamesinin dökümü : 

Birim fiyatı 
Tarihi Numarası Madde ismi FOB $ FOB TL. Miktar ton (Ton olarak) 

17.7.1972 6T/19 Soğutulmuş et 216 000 3 024 000 160 1350 

Alıcı firma Komisyoncunun isim ve adresi 

Al Noman Company 
Abdul Aziz 

Zein And Co. P. O. 
Box >: 529 
Kuwait 

Cetvel No : 2 

T. C. Merkez Bankası Erzurum Şulbesinde İlkel Nakliyatla ilgili talhkikata konu olan vergi iadelerinin 
durumunu gösterir liste : 

Gümrük çıkış (be
yannamesinin tarih 

ve No. su 

27.8.1972/133 
31.8.1972/135 
31.8.1972/136 

1.9.1972/137 
3.9.1972/138 
4.9.1972/139 
6.9.1972/141 

6T/İ9 sayılı 17 Tem
muz 1972 günlü tescil 

'belgesine istinaden 
% 25 oranında ödenen 

İhraç olunan malın FOB değeri vergi iadesi tutarı 
$ 

14 222.25 
15 032.25 
13 961.70 
15 595.20 
15 171.30 
15 307.65 
9 763.20 

TL, TL. 

199 111.50 49 777.88 
210 451.50 
195 463.80 101 478.83 
218 332.80 
212 398.20 161 259.53 
214 307.10 
136 684.80 34 171.20 

346 687.44 

6T/89-5087 sayılı, 
2 Eylül 1972 tarihli 
bilâ'hara ilgili tara
fından ibraz ve güm
rükçe teyit edilen bel
geye istinaden ihracı 
'bildirilen kısma % 15 
oranında „vergi iadesi 
(x) uygulamasının 
gerekmesi dolayı'sıyle 

Halen 
ilgiliye 

ödenmiş 
geri alınan bulunan vergi 

•% ıo 

= 

78 172.29 (x) 

78 172.29 

ia. tutarı 

49 777.88 

101 478.83 

117 258.44 

268 515.15 
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15. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, T. C. 
Emekli Sandığı yatırımları ile gelir fazlalarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ye Başbakan adına Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı (7/945) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olara'k cevaplandırılması için gereken işlemin yapıl
masını rica ederim. 

Saygılarımla. 24 .12 .1975 
istanbul Milletvekili 

Şükriye Tok 
Soru : 
T. C. Emekli Sandığından maaş alan 350 bine ya

kın emekli, malul, dul ve yetimin perişanlık içinde 
olduğu herkesin malumudur. 

Tüm memurlar, aldıkları brüt tutarları üzerinden 
T. C. Emekli Sandığına aidat ödemekte, buna karşın 
emekli olduklarında bu aylıklarının ancak yüzlde 50'si 
oranında 'bir emekli aylığı alabilmektedirler. 

Ve her yıl T. C. Emekli Sandığı gelir fazlalarını 
bütçe kanununa eklenen bir madde ile Hazineye irat 
kaydedilmektedir. 

1. — Hazineye irat kaydedilen bu gelir fazlası ile, 
T. C. .Emekli Sandığı kurulduğu günden bugüne ka
dar geçen süre içinde kaç TL. sı gelir elde etmiştir? 

2. — Bu gelirle T. C. Emekli Sandığı tarafından 
yaptırılan otelcilik, sinemacılık, filmcilik, inşaatçılık ve 
oto gar işletmeciliği gibi yatırımların adresleri ve ya
tırımlara harcanan TL. sı olarak miktar ne kadardır? 

3. — Bu yatırımlardan bugüne kadar kaç TL. sı 
gelir sağlanmıştır? 

4. — Gelir getirmeyen ölü yatırımların adres ve 
miktarı ne kadardır? 

5. —• Bu ölü yatırımlar hakkında sandık yöneti
cilerinin düşünce ve tedbirleri nelerdir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 10 . 2 .1976 

Ankara 
ÖKA : 310000/16 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Şükri
ye Tokun yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1. — 13 .1 .1976 tarih, 7/945, 3433/26895 sa

yılı Başbakanlığa muhatap yazıları, 
2. — Başbakanlığın 22.1 .1976 tarih, 106-6/03176 

sayılı Bakanlığıma muhatap yazıları. 
İlgi (1) de kayıtlı yazınız ekini teşkil eden İstan

bul Milletvekili Sayın Şükriye Tok'un, T. C. Emekli 

Sandığının yatırımları ve Hazineye irat kaydedilen ge
lir fazlası ile elde ettiği gelirlere dair 24. 12. 1975 ta
rihli önergesinde; 

1. — T. C. Emekli Sandığının Hazineye irat kay
dedilen gelir fazlaları ile, T. C. Emekli Sandığı kurul
duğu. günden bugüne kadar geçen süre içinde kaç TL. 
sı gelir elde etmiştir? 

2. — Bu gelirlerle T. C. Emekli Sandığı tarafın
dan yaptırılan otelcilik, sinemacılık, filmcilik, inşaat
çılık ve otogar işletmeciliği gibi yatırımların adresle
ri ve yatırımlara harcanan TL. olarak miktar ne ka
dardır? 

3. — Bu yatırımlardan bugüne kadar kaç TL. sı 
gelir sağlanmıştır? 

4V — Gelir getirmeyen ölü yatırımların adres ve 
miktarı ne kadardır? 

5. — Bu ölü yatırımlar hakkında Sandık yöneti
cilerinin düşünce ve tedbirleri nelerdir? 

Sorulan tevcih edilmekte ve bunların Sayın Baş
bakan tarafından cevaplandırılması istenilmektedir. 

Sayın Başbakan, ilgi (2) de kayıtlı yazı ile bu 
önergeye kendileri adına Bakanlığımca cevap verilme
sini tensip buyurmuşlardır. 

İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok'un T. C. 
Emekli Sandığı ile ilgili soruları sırası ile aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

1. — Her yıl bütçe kanunlarına eklenen bir mad
de ile T. C. Emekli Sandığının gelir fazlası devamlı 
olarak Hazineye irat kaydolunmamaktadır. 

1970 - 1975 yıllarında bütçe kanunlarına konulan 
hükümlerle bazı kesenek ve karşılık farklarının Ha
zineye intikali sağlanmış, 1425 sayılı Kanunun geçici 
14 ncü maddesine göre 1971 - 1972 yıllarında Sandı
ğın gelir fazlası Genel Bütçeye irat kaydolunmuş ve 
1974 yılı Bütçe Kanununun 71 nci maddesi ile genel ve 
katma bütçeye tabi personel aylıkları için ayrılan öde
neklerden Sandığa % 27 nispetinde avans verilmesi 
kabul edilmiş ise de değişik maksatlarla ve geçici 

. olarak yapılan bu tasarruflar bugün için son bulmuş
tur. Şöyle ki : 

A) 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 nci madde
sine; Devlet Memurları Kanununa göre hesaplana
cak yeni aylık tutarları üzerinden kesilecek kesenek 
(giriş aidatı, artış farkları dahil) ve karşılıklar ile % 1 
nispetindeki ek karşılıklar'dan; eski aylık tutarlarına 
veya emekli keseneğine esas aylıklarına isabet eden 



M. Meclis: B : 54 11 . 2 . 1976 O : 1 

miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan farklar; T. C. 
Bmekli Sandığına ödenmeyerek, Devlet Memurları 
Kanununun gerektirdiği harcamalarda kullanılmak 
üzere Genel Bütçeye irat kaydetmeye Maliye Bakanı
nın yetkili olduğuna dair bir hüküm konulmuştur. Bu 
hükme benzer bir hüküm de 1327 sayılı Kanunun ek 
geçici 34 ncü maddesinde yer almıştır. 

1971 yılı Bütçe Kanununun 30 ncu maddesine, 
Personel kanunlarına göre 1 .3 .1970 - 30.11.1970 
tarihleri arası için tahakkuk edecek aylık. farkların
dan 1971 malî yılında ödenecek miktarlar için aynı 
şekilde işlem yapılacağına dair bir hüküm konulmuş
tur. 

Daha sonra, 
1972 yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesine, 
1973 yılı Bütçe Kanununun 13 ncü maddesine, 
1974 yılı Bütçe Kanununun 14 ncü maddesine, 
aynı şekilde hükümler konularak yılı içinde öde

necek 9 aylık maaş farklarından kesilecek kesenek ve 
karşılık farklarının Genel Bütçeye irat kaydedilmesi 
kaJbul edilmiştir. 

1975 yılı Bütçe Kanununun 39 ncu maddesine, Üni
versiteler Personel Kanunu gereğince 1.3.1970 -
1 .6 .1973 tarihleri arası için üniversiteler personeline 
tahakkuk edecek maaş farklarından kesilecek kese
nek ve karşılık farklarının Genel Bütçeye irat kayde
dileceğine dair bir hüküm konulmuştur. 

Bu hükümlerde söz konusu edilen 9 aylık maaş 
farkları, 1971 - 1973 yılları arasında tabi afetlere ma
ruz kalan memurlara ve 13 . 6 . 1974 günlü ve 7/8420 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de bütün memurla
ra ödenmiştir. Bu ödemeler sırasında kesilen farklar 
T. C. Emekli Sandığına ödenmeyerek Hazineye irat 
kaydolunmuştur. 

Bu farklardan T. C. Emekli Sandığı yerine Genel 
Bütçeye irat kaydedilen miktar tahminen 3 100 000 000 
liradır. 

<B) 1 1 . 7 . 1971 tarihinde yürürlüğe giren 1425 
sayılı Kanunun geçici 14 ncü maddesinin birinci fık
rası ile Sandığın her türlü kanunî gelirleri ile kanunî 
giderleri ve harcamaları arasında ortaya çıkacak gelir 
fazlasının Genel Bütçeye gelir kaydolunacağı hükme 
'bağlanmıştır. 

Bu hüküm gereğince 1971 yılında 1 256 626 293.-
lira ve 1972 yılında 300 000 000.- lira olmak üzere 
cem'an 1 556 626 293.- lira Sandıkça Hazineye öden
miştir. 

3 Mart 1973 günlü ve 14465 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 6 . 6 . 1972 gün ve 
esas 1971/44, karar 1972/29 sayılı kararının 5 nci 
maddesi ile 1425 sayılı Kanunun geçici 14 ncü mad
desinin 'birinci fıkrası hükmü iptal edildiğinden 'bu ta
rihten sonra Hazineye başka bir para ödenmemiştir. 

C) 1974 yılı Bütçe Kanununun 71 nci maddesi 
ile Genel ve Katma Bütçelere ait personel aylıkları 
'bölümünde yer alan ödeneklerin % 27'si nispetini 
geçmemek üzere ve 3 aylık devreler sonu itibariyle 
T. C. Emekli Sandığına avans ödemeler yapmaya, açı
lan avansları devreler itibariyle tahakkuk edecek San
dık gelirleri ile mahsup ettirmeye Maliye Bakanının 
yetkili olacağına dair bir hüküm konulmuştur. 

1974 malî yılında genel ve katma bütçeye talbi per
sonel için Hazineden T. C. Emekli Sandığının tahsil 
edeceği kesenek ve karşılıklar yekûnu 3 808 000 000.-
liradır. 

Bu miktarın, 
2 915 000 000 lirası 1974 yılında nakten, 

490 000 000 lirası 1975 yılında nakten, 
403 000 000 lirası 21 . 1 . 1976 tarihinde 

tahvil alınarak, 

Toplam 3 808 000 000 lira olmak üzere tamamen 
tahsil edilmiştir. 

Böylece 9 aylık maaş farklarından kesilen kese
nek ve karşılık farkları için 3 100 000 000.- lira ve 
1425 sayılı Kanunun geçici 14 ncü maddesinin hirinci 
fıkrası iptal edilene kadar 1 556 626 293.- lira olmak 
üzere cem'an 4 656 626 293.- lira Hazineye intikal 
etmiş 'bulunmaktadır. 

Bunlar dışında her sene genel bütçeye irat kayde
dilen bir mdblağ yoktur. 

Bu sorunun ikinci kısmının cevalbı şöyledir : 
T. C. Emekli Sandığı kurulduğu 1950 yılından 

1974 yıl sonuna kadar kanunî gelirlerle plasman 
gelirlerinden 35 627 049 947 lira gelir elde etmiştir. 
1975 yılında da 8 254 719 412 lira gelir elde edileceği 
tahmin edilmektedir. (1975 yılı blançosu çıkmadığı 
için bu yıla ait rakamlar tahmini olarak verilmekte
dir.) Böylece Sandık kurulduğu günden 1975 yılı so
nuna kadar yaklaşık olarak 43 881 769 359 lira gelir 
elde etmiş olmaktadır. 

2. — Sandık elde ettiği bu gelirlerle kanunî öde
meleri karşıladıktan sonra 5434 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine göre ek 1 nolu tahloda görülen gayrimen-
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külleri edinmiş ve ek 2 nolu talbloda gösterilen kuru
luşlara iştirak etmiştir. 

Bu tablolarda yatırımların adları ile yatırımlara 
harcanan paralar karşılarında gösterilmiştir. 

3. — Bu yatırımlardan Sandık, 1950 yılından 1974 
yılı sonuna kadar net olarak 4 118 673 .366 lira gelir 
elde etmiştir. 1975 yılında da 524 299 409 lira net ge
lir elde edeceği talhmin olunmaktadır. Böylece 1975 
yılı sonuna ka'dar Sandığın 4 642 972 775 lira net ge
lir sağlıyacağı talhmin edilmektedir. 

4. — T. C. Emekli Sandığının gelir getirmeyen ölü 
yatırımları 'bulunmamaktadır, 

5. — 4 ncü maddede 'belirtildiği gibi Sandığın ölü 
yatırımı bulunmamakta Ek 1 nolu talbloda görüleceği 
veçhile sadece gelir getirmeyen, 

— Hizmet binaları, 
— İnşaat halindeki binaları, 
—- Boş arsaları, 

bulunmaktadır. 
Bunlardan hizmet binaları Sandık faaliyetine tah

sis edildiği için, inşaat halindeki binalar bitirilip iş
letmeye geçilmediği için gelir getirmemektedir. 

Sandığın sahip olduğu arsalar bir yatırım değildir. 
Hayat Sigorta Şirketlerinde ve diğer Sosyal Güvenlik 
Kuruluşlarında olduğu gibi Sandık varlığını ekonomik 
dalgalanmalardan korumak gayesiyle edinilmiş mal
lardır-

Durum bilgilerine sunulur. 

Doç. Dr. Yılmaz Erg en ekon 
Maliye Bakanı 

Ek: 1 

T. C. Emekli Sandığı Gayrimenkulleri 

A) Oteller : 

1. Hilton Oteli 
2. Büyük Tarabya Oteli 
3. Büyük Efes Oteli 
4. Büyük Ankara Oteli ' 
5. Bursa Çelik Palas 
6. Stad Oteli ve Sineması 
7. Maçka Oteli 

B) Tatil Köyü - Plâjr : 
1. Foça Tatil Köyü 
2. Kuşadası Tatil Köyü 
3. Bayramoğlu Tatil Köyü 
4. Tarabya Plajı 

C) tşhanları: 
1. Ulus tşhanı 
2. Anafartalar tşhanı 
3. Kızılay Emek tşhanı 
4. Serkldoryan Bloku 
5. Harbiye tşhanı 
6. Galata tşhanı 
7. Anafartalar Çarşı - tşhanı 
8. Eminönü Otopark 

D) Otogarlar : 
1. Bursa Santral Garajı 
2. Eskişehir Otogar 

Maliyeti 
(D. baş. arsa. dahil) 

116 647 298,— 
107 219 386,— 
101 811 148,— 
96 171 371,— 
26 978 924,— 
47 330 732,— 
49 653 678 — 

27 835 902,— 
26 337 682,— 
10 837 310,— 
3 252 952,— 

42 341 954,— 
766 783,— 

55 703 789,— 
22 685 696 — 

3 910 633,— 
1 818 957,— 

79 600 793,— 
27 974 568,— (arsa) 

15 103 162 — 
21 161 161 865 — 

Sandık kân 
(1974) 

13 508 838,66 
4 098 317,75 
7 683 298,— 
2 820 147,— 
1 355 635 — 
1 916 275 — 
4 153 090 — 

2 375 337,— 
2 206 535,— 

744 309,— 
665 608 — 

4 582 810,— 
195 000,— 

3 539 501 — 
2 873 173,— 

548 600,— 
322 142,— 

6 288 211,— 
620 844,— 

2 426 480,— 
1 378 276,— 
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E) Hizmet Binaları : 

1. Genel Müdürlük binası 
2. Genel Müdürlük Arşiv bloku 
3. istanbul Nurhan 
4. Nisbetiye Ambarları 
5. Balgat Ambarları 

F) inşaat halindeki binalar : 
1. Genel Müdürlük ek blok inşaat 
2. Lâle tesisleri 
3. Ebussuut tşhanı inşaatı 

Maliyeti 
(D. baş. arsa. dahil) 

G) Boş arsalar : Edinme bedeli 

1. Çırağan Sarayı arsası 
2. Beşiktaş Yıldız 
3. Vatan Caddesi İstanbul 
4. Bahçelievler Ankara 
5. Vali Konağı Cad. İstanbul 
6. Rüzgârlı Sokak Ankara 
7. Boğaziçi Balta Limanı 
8. İtfaiye Meydanı Ankara 
9. İzmir Konak 

10. Dilek Yarımadası - Kuşadası 

100 000,— 
232 468,— 

15 898 799,— 
89 543,55 

426 779 — 
853 497 — 
281 245 — 

14 222 095,— 
2 674 0 4 1 — 

575 384,— 
11. Kuşadası Soğucak Kamp arsası 465 600,— 

14 241 923 — 
5 4 0 5 016,34 
1 060 210,40 

545 888,61 
1 544 004,72 

16 413 213,— 
29 777 733 — 

8 606 257,— 

Alan M2 

38 588,— 
25 243,— 
9 143 — 
2 269 — 
8 195 — 
1 162,— 

18 683 — 
14 217,— 
3 820 — 

528 388,— 
39 878 — 

Sandık kân 
(1974) 

Proje 57 milyon 
Proje 40 milyon 
Proje 12 milyon 

(9 Parsel) 

(Ayrı Parsel) 
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T. C. Emekli Sandığı İştirakleri : Sermayesi 

1. — Emek İnşaat ve tşl. A. Ş. 
2. — Taksim Otelcilik A. Ş. 
3. — D. B. Deniz Nakliyatı T. A. §. 

500 000 
300 oca ooo 

1 300 000 000 

Sandık hissesi 

245 000 
94 275 000 
114 700 000 

4. — T. Petrolleri A. O. 
5. — Petkim Petro - Kimya A. §. 
6. — T. Emlâk Kredi Bankası A. O. 
7. — T. C. Merkez Bankası 
8. — Eskişehir Çimen. Fab. A. Ş. 
9. — Emek Turistik Tesisler 

İşletme Ltd. Şirketi 

2 000 000 000 
1 500 000 000 
1 000 000 000 

25 000 000 
50 000 000 

500 000 

547 336 000 
175 000 000 
45 500 000 

250 000 
10 000 000 

200 000 

10. — Kıbrıs Türk Turizm 
İşletmeleri Ltd. Ş. 
Tasfiye Halinde Olanlar : 

1. — Anadolu Demiryolları A. O. 

20 000 000 

Frs 12 690 300 

3 000 000 

TL. 394 658,35 

Tutum Bankası 10 000 000 2 000 000 
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Ek : 2 

% 

% 
% 
% 

si 

49 
31,4 
8,82 

Şirket 
kâr - zararı 

(1974) 

1 949 175,69 
(1 863 281,28) Z 

232 759 178,76 

Sandık temettü'ü 
(1974) 

125 548 
— 
— 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

27,3 
11J 
4,5 
1 

20 
40 

814 899 800,47 
340 550 440,59 
70 823 170,91 

2 233 086 196,14 
7 978 758,75 
(371 369,49) Z 

54 733 600 
39 139 813 
2 487 227,21 

30 000 
1 178 030,25 

— 

Not : 

Otel 1974 yılında inşaat halinde olduğundan 
bilanço zararı kuruluş giderlerine aktarılmış
tır. 
Şirket kârından Kanunî kesintilerden sonra 
kalan miktar ortaklara dağıtılmayıp, şirketin 
inkişafını teminen yedek akçe olarak ayrıl
mıştır. 

15 (269 361,05) Z 

Şirket Ekim 1974 de kurulmuştur. Ve Sandık 
gayri menkullerini 1 . 1 . 1975'den itibaren 
işletmeye başlamıştır. 
Şirket Kıbrıs Turistik Tesislerini işletmek üze
re Ekim 1974'de kurulmuştur. 

21151 081,72 

% 20 

566 449,50 Tasfiye halindeki şirket 1888 yılında kurulmuş 
olup, sermayenin Hükümete devri ile Hükü
metin taahhüdatı her yıl tediyesi gereken muay
yen taksitlerden ibarettir. Bu taksitler 2002 yı
lma kadar devam edecektir. Ortaklık T. C. D. 
D. Yolları Tekaüt Sandığının T. C. Emekli San
dığına devri ile olmuştur. 

— T. Emlâk Kredi Bankasının nezaretinde 153 
sayılı Kanun gereğince 1963 yılında tasfiyeye 
tabi tutulmuştur. 
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16. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez
man'ın," mahrumiyet yeri ödeneklerine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı ceva
bı. (7/954) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
25 . 1 2 . 1975 

Hasan Celâlettin Ezman 
Bingöl Milletvekili 

Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ilgili maddelerine göre ödenmesi lâzım gelen mahru
miyet yeri ödenekleri şimdiye kadar ödenmedi. 

Memurlarımızın bu yasal ve lüzumlu hakları ne 
zaman yerine getirilecektir? 

Bu husustaki tutum ve çalışmalar nedir? 

T C . 
Maliye Bakanlığı 10 . 2 . 1976 
ÖKA : 310000/11 

Konu : Bingöl Milletvekili Sayın H. 
Celâlettin Ezman'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 1 . 1976 gün, 7/954-3445/26939 sayılı 

yazıları. 

İlgide kayıtlı yazınızın ekini teşkil eden, Bingöl 
Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ezman'ın yazılı 
soru önergesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ilgili maddelerine göre ödenmesi gereken 
mahrumiyet yeri ödeneklerinin şimdiye kadar neden 
ödenmediğinin yazılı olarak tarafımızdan açıklanması 
istenmektedir. 

.Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 196 ncı maddesinde, mahrumiyet yerlerinde ça
lışanlara ne zaman ve hangi hallerde ve görevlerde 
ödenek verileceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu 
ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usu
lünün şekil ve şartları, mahrumiyet yerlerinin kaç de
rece olacağı, tespit edilen bu derecelere girecek yer
ler, Devlet Personel Dairesinin teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit olunacağı hükme bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Devlet Personel Dairesince yürütülmekte olan ça
lışmalar sonuçlanmak üzeredir. Bu çalışmaların biti

rilmesini müteakip hazırlanacak yönetmelik esasları
na göre gerekli ödemeler yapılacaktır. 

Bilgilerine sunulur. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

17. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
riîker emekliler arasındaki ayrıcalıkların giderilmesi
ne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergene
kon'un yazılı cevabı (7/995) 

19 . 1 . 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasını saygıyle rica ederim. 

Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 

Soru : 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Yasa

sına ek olarak çıkarılan 1923 sayılı Yasa, asker emek
liler arasında ayrıcalıklar yaratmıştır. 1923 sayılı Ya
sa 1 . 3 . 1975 tarihinden sonra emekli olanları kap
samına aldığından bu tarihten önce emekli olanlar 
aleyhine sonuçlar doğurmuştur. 

Örneğin : Aynı süre hizmet vererek 1 . 3 . 1975 
tarihinden önce veya sonra emekli olan iki astsubayın 
intibakları arasında 1 nci derece maaş farkı meydana 
gelmektedir. 

Uygulama, haksızlıkları, adaletsizlikleri ve ayrıca
lıkları daha belirgin olarak ortaya koymuştur. 

Bu nedenle, 1923 sayılı Yasanın 1 . 3 . 1975 tari
hinden sonra emekli olanlara sağladığı hakların tüm 
emekli askerlere uygulanması, dengesizliklerinin gide
rilmesi ve eşitliğin sağlanması düşünülüyor mu? Ba
kanlığın konu ile ilgili çalışması, hazırlıkları var mı
dır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 10 . 2 . 1976 

ÖKA : 310000/17 
Konu : Artvin Milletvekili Sayın 
Ekrem Sadi Erdem'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 1 . 1976 tarih ve 7/995, 3573/27648 sa

yılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazınız ekini teşkil eden Artvin Mil

letvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem'in 19 . 1 . 1976 ta
rihli yazılı soru önergesinde; 1 . 3 . 1975 tarihinden 
önce ve sonra emekli olan asker emekliler arasındaki 
ayrıcalıkların giderilmesine ilişkin çalışma veya ha
zırlıklar olup olmadığı sorulmaktadır. 
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Artvin Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem'in 
belirtilen konu ile ilgili soruları aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

Bilindiği üzere, personel aylık tutarlarında kanun
larla yapılan yükseltmeler, T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi 
hükmüne göre; Devlet Personel Dairesi, Maliye Ba
kanlığı, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve 
ilgili kurumların birlikte hazırlayıp, Bakanlar Kuru
luna sunulan, teklif üzerine yapılmaktadır. 

, 1923 sayılı Kanunla, Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununda yapılan değişiklik üzerine, aylık tu
tarlarında meydana gelen yükselmelerin 1 . 3 . 1975 
tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlarla, dul ve 
yetim aylıklarına da uygulanması için, yukarda sözü 
geçen hükme göre, eşitlik esasları hazırlanmış, karar
name tasarısı ile birlikte, Başbakanlık makamına su
nulmuştur. 

Eşitlik esaslarının Bakanlar Kurulunca tasdiki üze
rine T. C. Emekli Sandığınca, bağlanmış aylıkların 
yükseltme işlemleri yapılacaktır. 

Bilgilerine sunulur. 

18. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, kız öğ
rencilerin yurt ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Gençlik 

• ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/1004) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gençlik ve Spor Bakam ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 

Muğia Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 

1. Yurtsuz kalan kız öğrenciler, ı geçici olarak 
yurtlarda kalması zorunlu öğrenciler ve kalacak yeri 
ve hiçbir olanağı bulunmayan öğrenciler için Ankara 
yurtlarında başlatılmış kapasite çalışmaları niçin so
nuçlanmamıştır? 

2. Yaratılmak istenen kapasite çalışmalarım Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Alparslan 
Türkeş'in önlediği doğru mudur? 

3. Kız öğrenciler için yeni kiralanan bina, yurt 
koşullarına uygun mudur? Kira karşılığı yılda ne ka
dar para ödenecektir? 

4. Bazı yurtlarda, kendilerini komando diye ta
nımlayan kişilerin silâhlarını sakladığı yerler ile kar
şıt görüşteki öğrencilere işkence yaptıkları hücrelerin 
bulunduğu basında yer almaktadır. Bunları önleyici 
ne gibi girişimleriniz olmuştur? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11.2.1976 

Ankara 
Sayı: 001-A/MM/56 

Konu : Soru önergesinin cevaplandı
r d ı ğ ı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 . 1976 gün ve 7/1004-3609/27913 sayı

lı, Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere tarafından, 
Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandırılması istenen 
soruların cevapları aşağıya çıkarılmştır. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Cevap 1. Ankara yurtlarında başlatılan kapasite 
artırılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış, kuruma 
ve Bakanlığımıza başvuran kız öğrencilerden, gerekli 
şartları taşıyanlar yurda alınmıştır. 

Cevap 2. Kapasite artırımı çalışmalarının Başba
kan Yardımcısı Devlet Bakanı Sayın Alparslan Türkeş 
tarafından önlendiği yolundaki iddia gerçek dışıdır. 

Cevap 3. Ankara'da kız öğrenciler için yurt ya
pılmak üzere" kiralanan bina; bina sahiplerince yapı
lan müracaatlar, aramalar esnasında bulunan bina
lar bir komisyon tarafından ayrı ayrı incelenerek de
ğerlendirilmek suretiyle yurt olma şartlarını taşıdığı 
anlaşıldığı için kiralanmıştır. 

Yıllık kirası beş yüz elli bin liradır. Esasen bu -
bina muvakkat olarak tutulmuştur. Kurum tarafından 
Emek semtinde Türk Petrol Vakfından, kapasite artı
rımı çalışmaları cümlesinden olarak satın alınmaya 
karar verilen, 350 yatak kapasiteli bina ile ilgili iş
lemler tamamlandıktan sonra yurt oraya nakledile
cektir. 

Doç. Di. Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 
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Cevap 4. Sürekli olarak yapılan idare ve zabıta 
arama ve kontrollarinda yurtlarda silâh saklanan yer
ler ve işkence hücresi olarak nitelendirilebilecek bir 
mahal tespit edilmiş değildir. Bu yıl 15 arama yapıl
mış, yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri ile 

sahipleri hakkında idarî ve cezaî takibat yürütülmüş
tür. 

Bu konudaki idarî denetim ve aramalarla ilgili ted
birler, yetkili bakanlık ve diğer organlarla gereğince 
devam ettirilmektedir. 

— 1022 — 



M. Meclisi B : 54 11 . 2 . 1976 O : 1 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişildik lcr yapılması hakkında 
oyların sonucu 

kanun tekliflerine verilen 

(Çoğunluk yoktur.) 

t 

ADANA 
Osman Çıtınk 
Mehmet Hulusi Özkul 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHlSAil 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlıı 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahıattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Kem<al Ataman 
Necdeıt EvMyagifl. 
Mustafa imârzalıoğlu 
t. Hakkı Ketenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
Feriha Fatma öztürfe 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 
Remizi Yi'krraz 

AYDIN 
îsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 450 . 
Oy verenler : 196 

Kabul edenler : 186 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 1 
Geçersiz oylar : 3 

Boş oylar 1 
Oya katılmayanlar : 252 

Açık üyelükler : 2 

[Kabul e 

Kemal Ziya Öztürk 
Behıîıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İbrahim Behram Eker 

BİLECİK 
" Muzaffer Erdem 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüseyia ErçeMk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoaıi îslkıenjderoğlu 
Bahattdn KaraJkoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

— 10 

denler] 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Nıîyazd Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet özlkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlv 
Hasan Vamı'k Tekin 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuneer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa uesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğhı 
İbrahim Göktepe 

23 — 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
t. Fehmi Cumalıoğlıı 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ö'kmen 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
Mustafa Parlar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Âdil Demir 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet öztdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
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KARS 
Yasin Bozikurıt 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avsargil 
Cemaıl Cebeci 
Hayrettin Nakiiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELl 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
II. Cavit Erdemir 

İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Necmi öz-gür 
Süleyman Tuneel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çeleb: 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki ' T efe iner 
Ragıp İ^ner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacı oğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taramoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Duruk an 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Tevffîk Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akora 
Ahmet Arıkan 

Ahmet Duıraıkoğdu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

' TEKİRDAĞ 
Nihan îlgün. 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Möhmet özgüı 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sailtılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâl Paydaş 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 

YOZGAT . 
İhsan Aralan 
Aid Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoıl 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

ADANA 
tlfcer Çubukçu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Reşit Ülker 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

BALIKESİR 
İlhan Aytefltiin 

(Geçersiz oylar) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Turgut 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Çerit 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattjn Kılıç (fi.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğhr 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçcl 
İbrahim'Elmalı (1.) 
Rasim Hancı oğlu 
(Bşk. V.) 
Süleyman. Mutlu 
Mete Tan 
(I. Ü.) 

AÖRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin A'femaımcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Oğuz Aygün 
Osman Cemaın 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kınlkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
önder Sav 
îlyas Seejkin 
Saibabattin Selek 
H. Turgut Toıker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baybaİ 

ARTVİN 
Turgut Aitunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Şadı Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Cihat Bilgehan 
Neoatd Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidüı İnan Gaydalı 
Muhy'cttin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Eteni Eken 

Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâttif Ensarftoğlu 
Hailit Kahraman 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atü-lâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçüıkel 
A. Oyhan Seraemoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasim öiırMi 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zelkâi Yaylalı (1. Ü.) 
İsmail Hafekı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi.Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğdu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürfcmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilemiz 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli' 
Mehmet Sait Re§a 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavİoğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozıbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
İlhan Özhay 
Osman Özer 
A. Doğan Öztıınç 
lllıami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Te'kinel 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Ali Nail Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
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KAHRAMAN MARAŞ I 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Allı Zülfıkâroğlu I 

KARS | 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkenım Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Keskin - -
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Aitmışyedioğlvi 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçulk Imamoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet At'agün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşli 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Bahni Dağdaş, 
Necmettin Erbakan (B.) 
KemâMtıin Gökakm 
Mustafa Kubilay Imer 
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ismail Hakkı Birler 
FeyzuLlah Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Âdil Ala Oinel 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtffi Köktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucatk 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
îlhami Çetin 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Sebati Ataman 
Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

M. Necatli Kalaycıoğılu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyel 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneş tan 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ün at Demir 

MUŞ 
Tekin'İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Haydar Özalp . 
Azmi Yavuzalp 

[Açık Ü1J 

Ordu 
Trabzon 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Sonai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhaı 

SAKARYA 
Nadir Lâtif islâm 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

' SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp (t.) 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 

SİNOP 
• Mustafa Kaptan 

Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Arşları . 
Vahit Bozatlı 
M. ihsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 

elikler] 

1 
1 

Yekûn 

*>m« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 NCÜ BİRLEŞİM 
11 . 2 . 1976 Çarşamba 

Saat; 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN OENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asd 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 s 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Bursa MtüHetveikİfci Kasımı Önadım ve 10 
•arkadaşımın, Erzurum MıiMetvelfciiLi Rasim Ciıuslî'nın, 
Van Müîleflveıkili Salih Yıldız ve 5 arkadaşımın ve 
İzmıir iMilatvekiIii Neccar Türkcan ve 17 arkadaşı
mın» 31 * 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Getir Vergisi 
Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında Ka
nun teklifleri ve. Plan Komisyonu raporu. (2/44, 2/99, 
2/247, 2/348) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 
4.7.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyh Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 

yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana
ya sa'nın 8S nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Otnel Görüşme açılması
na üişkin önergesi. (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray v* 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 v§ 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na üişkin önergesi. (10/12) 

5. — Afyon Karahisar MlLeıtvekîü M®*e Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin Önergesi. (10/17) 

6. — Diyarbakır Miîleüvekili HaJSam Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşıma, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB • DER) çalışmaları ite siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. 
(10/19) 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve U arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 



Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

10. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ye öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

11. — Giresun Milietvtekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

12. — Adana Milletvekili Etoıin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

13. — Çorum Mlilleifcvelkili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

14; — Muğla Miiİietveki'M Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

ıl5, .— Adana Mdlletvelkilü Emin Biten Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşın kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. — İzmir Milletvekili Yüksel Çaikmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

17. — Afyon K. Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlaş
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

19. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü.madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı-



karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

23. — Kars Milletvekilli Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

25. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

30. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya

sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
lyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/41) 
31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar

kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
.bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

33. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

36. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 
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37. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına'ilişkin önergesi. (10/48) 

38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

39. — İçel Milletvekilli Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

40. — İzmir MiletvelkÜıi Yüksel Çalkmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Miüet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

44. — Eskişehir Mflletvekili Murat Kihyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı»* geciktir* 
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mület 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 10Ö ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

47. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

48. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin Önergesi (10/57) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devleî 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/58) 

50. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 1Ö3 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

51. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarım sapta
mak amacıyle, Anayasanın ^B nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açdmasma ilişkin önergesi. (10/60) 



52. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

53. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meelis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nçi, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

55. — Konya Milletvekili Faruk Sükah ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

56. -— Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi -i 
İçtüzüğünün 1G2 ve 1G3< ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (lC'/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 10} ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştırması açılması
na ilişkin Önergesi. (10/68) 

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MilA 

let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (lQ/69) 

61. — Malatya Miletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddi
alarının doğru olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meelisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi*: 
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, mah-
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş* 
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-. 
asından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

(*) içtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya ç£vrilmiştir> 



6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsai'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskmı'n. 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H, 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 
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I 21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
I iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-
I kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 

I Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 
23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Kars 

I Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Kars' 
I in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il

çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

I 25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsai'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz-

I lü soru önergesi. (6/60) 

I 27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
j havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 

I önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir •> Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

I 30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

" 3 1 . — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-

I na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) v 

I 34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 

i ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 



35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. • — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile İlgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanımdan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 

nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

49. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve imar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/93) ' 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) • 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili. Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Bâşba*' 
kandan sözlü soru önergesi (6/103) "• 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından' sözv 
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) ,., ı:r 

61. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru Önergesi (6/106) 



62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'mn, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (•)' 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına Öişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili tsmet Ağa-
oğlu'nün, Kahraman Maraş ili sınırlan içindeki be
lediyeler© ilişkin İmar ve îskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekülerme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
tlîşldn Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. -i- Artvin Milletvekili Ekrem Şadı Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. ~- Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) •(*) 
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I 76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine üişkin Gıda • Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 

I iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (•) 

80. — Kars Milletvekili Cemü Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu Pahlara öişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın, 
I Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
I ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/130) 
I 82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın, 

bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması-
I na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/131) 
83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 12 sa-

I yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milîetvekii Cihat Bilgehan'ın, 
I Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
I Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

I 85. — Kars Milletvekili Doğan AraslTnın, canlı 
I hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka-
I tundan sözlü soru önergesi (6/151) (•> 

I 86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın, 
I İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
1 zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/136) 
i 87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
1 Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
I ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
j Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (#) 
I 88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü-
I leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze-
j teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
I sözlü soru Önergesi (6/139) 



89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evîiyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

95. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. _ istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. _ Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekiîi Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 

bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açü-
masına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/165) 

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili AH Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'mn, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra-
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mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkok'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman §imşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
( * ) • 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

127. — Burdur Milletvekili Ah Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına üişkin Turizm ve Tamıma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Mületvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. - (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. — istanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan söziü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katüdıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 
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139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. __ Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
t*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın . Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine, 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

15ö. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözjü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 
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164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 

Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. —̂ Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'in, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

168. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

173. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 24.2.1968 tarihli ve 1CC|5 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Mületvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın va İçel Milletvekili Oral Mavioğ'u'nun teklifleri 

ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

X 2. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

3. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186.) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1975) 

4. — Romanya'da millileştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi : 16 . 6 . 1975) 

5. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden ayîık bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Plan komisyonu raporu 
(2/295) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

6. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

7. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avçı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 1 7 . 6 . 1975) 

8. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Saj'isı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

9. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 3.7.1974) 
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10. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö

nüm 500 ma lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

11. — Konya Milletvekili Şsner Battal'ın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

12. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ye Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

14. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili îlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

15. — Niğde Milletvekili Mehmet Aiîınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 16. — İstihdam politikasiyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26. 6 . 1975) 

X 17. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş

leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi: 26 . 6 ,1975) 

18. — Yozgat Mületvekili İlhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari^ 
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 19. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se< 
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se« 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

20. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 saydı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e ! nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1974, 1 . 7 . 1,975) 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih-* 
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

22. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt-. 
ma Tarihi: 1 .7.1975) 

23. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

24. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma Tarihi : 1 .. 7 .. 1975) 



X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihin
de aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 , 7 . 1975) 

26. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet[ Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1975) 

27. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanım tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

28. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

29. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

30. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu rapom 
(2/262) (S. Sayıgı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

31. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

-v——em: 

14 — 
I X 32. — Kütahya Milletvekili İhan Ersoy'un, 

29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S, Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) -

X 33. — 25,6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi-
I te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril -
I mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
I maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 

Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail 
Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı-

. sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

34. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
I ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
I maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
I madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa

rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka-
daşmın teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez-

I keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se-

I natosu : 1/364) (M. Meclisi.S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi ve İçdş-

I leri ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa
yısı : 229) (Dağstma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

36. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer
betçi otu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

37. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 


