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1. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nh, 
traktör satışlarının durdurulmasına ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Halil BaşoFun yazılı 
cevabı. (7/746) 41:42. 

2. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, Çanakkale - Yenice ilçesi içme su
yuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına îmar ve İskân Bakan». Nurettin Ok'un 
yazılı cevabı (7/750) 42:44 

3. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Urı-
mi'nin, vergi borcu olan şahıs ve firmalara iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un yazılı cevabı. (7/754) 44:45 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya-
oğlu'nun. bor türevleri tesisinin Kırka'dan Bnn-
dırma'ya nakledilmesine ilişkin Başbakan'dan 
sorusu ve Başbakan adına Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/760) 45:47 

Sayfa 
5 — Kars Milletvekili ^)oğan Araslrnın, 

Demir - çelik ithal ve ihracına ilişkin Ticaret ve 
Maliye Bakanlarından sorusu ve Ticaret Baka
nı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/764) 47:49 

6. — Ankara Milletvekili 1. Hakkı Köylü-
oğlu'nun, Ankaranın kirli havasına ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Se
lâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/822) 49:51' 

7. — Afyon Karahısar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon Hükümet Binası için 
yapılacak istimlâke ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına îmar ve İskân Bakanı Nu
rettin Ok'un yazılı cevabı. (7/840) 51:52 

8. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
motorlu araçların lastik ve yedek parça fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adını Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı ce
vabı, (7/842) 52:53 

9. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, 
yakıt sorunuyle ilgili televizyon programına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/866)53:55 

10. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Çırçırlanmış ve Balyalanmış pamuğa tanınan 
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Sayfa 
verni iadesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
yazılı cevabı. (7/911) 55:57 

11. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
Tarım İşlerinde İş ve İşçi Bulma aracılığı ya
pan büro ve kişilere ilişkin sorusu ve Çalışma 
Bakanı A. Tevfik Paksu'nun yazık cevabı. 
(7/915) 57:58 

12. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü
melin Adana Orman Başmüdürlüğünde son 
beş yılda yapılan tayin ve nakillere ilişkin so
rusu ve Orman Bakanı Turhan Kapank'nın 
yazık cevabı. (7/992) 58:59 

Sayfa 
13. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 

1974 - 1975 öğrenim yılında Orman Muhafaza 
okullarından mezun olan öğrencilere ilişkin so
rusu ve Orman Bakanı Turhan Kapank'nın 
yazık cevabı. (7/1022) 59 

14. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
tayin edilen müşavirler ile yazdırılan bir esere 
ikşkin sorusu ve Kültür Bakam Rıfkı Danış-
man'ın yazılı cevabı. (7/1023) 59:60 

i 5. -— Balkesir Milletvekili Necati Ce-
be'nin, 1973 - 1974 - 1975 yılları Ege tütün 
piyasasasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan öztrak'ın yazık cevabı. 
(7/1025) 60:61 

» • • < ı -»•• 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

T. B. M. M. Birleşik toplantısından sonra, yapı
lan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından : 

4 Mart 1976 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.53'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili. 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.06 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : HUseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapaca
ğız. Salonda bulunan sayın üyelerin beyaz düğme
lere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını rica 
ediyorum efendim. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, 
bir kişi yoksa Meclisi açmak yok. 225,5 kişi de ol
sa Meclisi açmayacaksınız. Ben sayarım. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, endişeniz olmasın. 
Başkanlığınız da bu konuda dikkatlidir, zaten göre
vidir. 

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Rica ediyorum lütfen... 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye?.. 

Yok. Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama so

nunda salonda 140'a yakın sayıa üyenin... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cephe Hü

kümeti nerede, Cephe Hükümeti nerede Sayın Baş
kan?. 

/. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, trak
tör satışlarının durdurulmasına ilişkin sorusu ve Ti
caret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/746) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygıla
rımla. 12 . 9 . 1975 

Balıkesir 
Necati Cebe 

BAŞKAN — 140 sayın üyenin bulunduğunu 
saptamış bulunuyoruz. Bir saat sonraya ertelesek 
bile... (C. H. P. sıralarından gürültüler) («Kaç üye 
var» sesleri) 

140 üye vardır. Bir saat sonraya ertelesek bile... 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Kanunlar 
çıkmaz Sayın Başkan. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Hazi
rana kadar çıkacak kanunlar ne oldu Sayın Baş
kan?. 

BAŞKAN — Bir saat sonraya ertelesek bile Ge
nel Kurulda görüşmeler için gerekli çoğunluğun bu
lunacağı kanaatini taşımıyorum. 

Onun için gündemdeki kanun tasan ve teklifle
rini sırasıyle görüşmek için 9 . 3 . 1976 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 15.07 

1. — Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayiler ara
cılığı ile yapılagelmekte olan traktör satışlarının bir 
emirle durdurulduğunu seçim bölgemde yaptığım 
son inceleme gezimde öğrenmiş bulunmaktayım. 
Satışların durdurulması, hangi gerekçe ya da gerek
çelere dayanmaktadır? 

2. — Traktör satışlarının, Hükümetinizce alınan 
«traktöre zam» karan nedeniyle durdurulduğu, po
litik nedenlerle kararın gizli tutulduğu, 12 Ekim se-

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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çimlerinden sonra açıklanacağı ve zamlı satışlara | 
başlanacağı söylentileri vatandaşlar arasında olduk
ça yaygındır. Bu söylentiler doğru mudur? 

3. — Hükümetiniz traktöre zam karan almış 
ya da almayı düşünmekte ise zam yaklaşık olarak 
yüzde kaç oranında olacaktır? 

4. — Traktöre zam kararınızın ya da düşünceni
zin gerekçeleri nelerdir? 

5. — Az sayıda sanayicinin kârım daha da ar
tırırken çok sayıda üretici köylünün giderini yüksel
teceği ortada olan traktöre zam kararı, Hükümeti
nizce izlenen yoksulu daha da yoksullaştırma paha
sına zengini daha da zenginleştirme politikasının 
sonucu olarak yorumlanamazsa nasıl yorumlanabi
lir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3 . 3 . 1976 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (335.7)-6225 

İçpiyasalar 
Konu : Balıkesir Milletvekili Ne
cati Cebe'nin yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli, 26 . 12 . 1975 tarihli 7/746-3012/24225 sa
yılı yazıları. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin trak
tör satışlarının durdurulduğu yolundaki 5 maddelik 
yazılı soru önergesi ilgide kayıtlı yazılarına ekli ola-. 
rak alınmıştır. 

12 Bkim seçimlerinden önce hiç bir şekilde ta
rım Kredi Kooperatifleri ve bayiler aracılığı ile ya-
pılagelmekte olan ve diğer şekillerdeki traktör satış- • 
larının durdurulması yolunda bir karar alınmamış 
olduğunu soru önergesine cevaben saygılarımla arz 
ederim. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

2. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale - Yenie ilçesi içme suyuna ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına îmar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/750) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin yapıl
masına müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
1 5 . 9 . 1 9 7 5 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

4 . 3 . 1976 0 : 1 

Çanakkale ilinde, tarımsal sulama için istif ad* 
edilen Kocabaş Çayına katkıda bulunan Patlak Su
yu membağı Milletvekili Refet Sezgin A. P. li Ye
nice Belediye Başkanı tarafından tamamen usul dı
şı bir girişimle Yenice ilçesine içme suyu olarak akı- ' 
tılmıştır. Bunun sonucu Biga, Çan ve Yenice ilçeleri 
arasında anlaşmazlık çıkmış, sürtüşmeler başlamıştır. 
ilçeler arasındaki bu huzursuzluk ve sürtüşme; Köy 
İşleri Bakanlığının mevcut raporuna rağmen adı 
geçen iki politikacının ihtirasları sonucu yaratılmış
tır. 

1. — Suyun, Yenice ilçesine içme suyu olarak 
tahsisi yapılmış mıdır? 

2. — Suyun Yenice'ye içme suyu olarak veril
mesi gereğine dair İl Yönetim Kurulu kararı var 
mıdır? 

3. — Masraf yapılarak Yenice'ye akıtılan su te
sislerinin projesi yapılmış mıdır? 

4. — Yenice ilçesi hudutları dahilinde başka kay
naklar mevcut olduğuna göre bu suyun kanunsuz 
olarak akıtılması temin edilmiştir. Nasıl bir yetki ile 
Patlak Suyu Yenice ilçesine akıtılmıştır? 

5. — Çanakkale ilçeleri arasında sürtüşmeye yol 
açan bu olay Cephe Hükümeti işbaşına geçer geç
mez yaratılmıştır. Olayın inceletilmesi ve bu usulsüz 
girişimin önlenmesi gereği vardır. Sizde bu kanaat
te misiniz? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 4 . 3 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Dosya : 1 

Sayı : C/3-1/326 

' Konu : Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri'nin yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 26.12.1975 
gün ve 7/751-3020/24317 sayılı yazısı. 

b) 7 . 1 . 1976 gün ve Başbakanlık Kanun ve 
Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 106-28/01330 sa
yılı yazı. 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin Baş
bakanımıza yöneltmiş olduğu Patlak Memba suyu
nun Yenice ilçesine akıtılmasına dair yazılı soru 
önergesi ilgi (b) deki yazı ile Başbakanımız adına ta
rafımdan cevaplandırılması tensip edilmişti. 
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Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevaptan 2 
nüsha ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve îskân Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin Yeni
ce İlçesine getirilmiş blan Patlak Menba Suyuna 
dair yazılı soru önergesine cevaptır : 

Yaptırılan incelemede; Patlak Menba Sayınım 
Yenice İlçesine tahsisi için YSE II Bölge Müdür
lüğünün 23 . 4 . 1974 gün ve 11459 saylı yazısı ile 
Köy İşleri Bakanlığına teklifte bulunduğu, teklifin 
Menba Tahsis ve Tevzii Komisyonunca uygun gö-
rülmiyerek red edildiği, getirilmiş olan bu suyun 831 
sayılı Sular Kanunu ile 15X0 sayılı Belediye Ka
nununun, belediyelere tanıdığı yetkiye istinaden Ye
nice Belediyesince kendi imkânları ile getirilmiş ol
duğu anlaşılmıştır. 

Patlak Menba Suyunun getirilme şekli bu şekil
de genel olarak izah edildikten sonra önergedeki so
ruların cevapları tafsilatı ile aşağıya çıkarılmıştır. 

1) Yukarıda da açıklandığı üzere Patlak Men
ba Suyunun Yenice İlçesine tahsisi hususunda Köy 
İşleri Bakanlığı Menba Tahsis ve Tevzii Komis
yonu kararı bulunmamaktadır. Ancak Çanakkale 
Valiliğinin 19 . 2 . 1976 gün ve C -17 - 01/224 sa
yılı yazısından Orman Bakanlığının 18 . 4 . 1974 gün 
ve 10158 - 190/1609, sayılı ve Maliye Bakanlığının 
18 . 4 . 1975 gün Mile - 3129 - 1470/75 Şube K. T. 
7952 sayılı olurlarına istinaden isale hattı ve irtifak 
hakkının 99 yıllık tahsisinin yapılmış olduğu anlaşıl
mıştır. 

2) 831 Sayılı Sular Kanununa göre, Şehir ve i 
Kasabalarda ihtiyacı ammeyi temine mahsus suların 
tedarik ve idaresi belediyelere ait bulunmaktadır. 
Bundan belediye olan yerlerde içme suyu sağlama
nın bir belediye görevi olduğu anlaşılmaktadır. 

1580 ev 1593 sayılı kanunlarla da beldelere içme 
suyu temin etmenin ibütün belediyeler için mecburî 
ibir göfev olduğu teyiden hükme bağlanmıştır. 

Daha sonra çıkarılmış olan kanunlarla şehir ve 
kasabalara içme suyu getirilmesi göıevi, merkezi ku
ruluşlara verilmiş ise de görev belediyelerden alın
mamış ve belediye görevi olma niteliğini muhafaza 
etmiştir. 

Yenice belediyesi, mecburi vazifeleri cümlesin
den olan su getirme görevini, kendi imkânları ile 
kendi yetkilerini kullanarak yaptığından ve Patlak I 
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Menba suyu. tahsis suretiyle alınmış olmadığından 
İl idare Kujulıı, Kararı ajjnmasına gerek gönüme'. 
mistir, 

3) Yenice İlçesine Patlak Menba'ından su te
min eden tesislerin projeleri YSE Genel Müdürlü
ğünce yapılmamış, belediyece özel bir firmaya tan
zim ettirilmiştir, 

4) Yapılan incelemede; Yenice belediyesince ci
varda mevcut kaynaklar üzerinde gerekli analiz ve 
araştırmaların yapıldığı, mevcut kaynakların kış ay
larında dahi debilerinin en fazla 8/lt/Sn olduğu, 
halbuki belde ihtiyacına cevap verebilecek suyım 
14 U/Sn lik debi olması gerektiği, gerek debileri 
bakımından gerekse nitelikleri bakımından Patlak 
Menba suyunun getirilmesinin belediyesine daha faz
la külfet yüklemiş olmasına rağmen tercih edilmiş 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şehir ve Kasabalarda içme ve kullanma suyu 
getirmek ve tesislerini yapmak, belediyelerin vazife
leri cümlesinden olduğu yukarıda belirtilmişti Ye
nice Belediyesi işte bu yetkisine istinat ederek Pat
lak Menba suyunu kasabaya gtirmiş bulunmaktadır. 

Göriüüyorki Yenice belediyesi bu vazifesini ya
parken. yetkisini kullanmış, ne yetki harici bir iş 
yapmış, ne de yetki tecavüzünde ve suiistimalinde 
bulunmuştur* 

Patlak Menba Suyunun alınması işlemi ile ilgili 
olarak Çanakkale Varilliğinden alınan bilgiye göre : 

Mevzubahis Patlak Menba suyu Yenice İlçesine 
bağlı Sazık Köyü mülki hudutları içerisinde bu
lunmaktadır. Ötedenberi, kısmen bu sudan faydala
nan Çan İlçesi Eski Yayla Köyü Muhtarlığı kenci 
hisselerini rızaen anlaşma suretilye Yenice Belediye
sine 17 000 TL. ya satmışlardır. Bu durum daha 
önce Yenice Asliye Hukuk Mahkemesine intikal 
etmiş olup, Mahkeme, .7 . 5 . 1975 tarih ve 1972 -
251 esas nolu 1974/74 sayılı ilam kararı ile Yenice 
Belediye Başkanlığı ve davalı Çan İleçsi Eski Yay
la Köyü Muhtarlığı arasında mezkur suyun rızaen 
satış işleminin yapıldığı gerekçesiyle ihtilâfın orta
dan kalkmş olduğunu hükme bağlamıştır. Ayrıca il
gili arazi sahiplerinin de köylerinde mevzuat hü
kümlerine uygun olarak yapilan.hu işle ilgiii ilânlar
da belirtilen kanuni süreler içerisinde herhangi bir 
itirazda bulunmadıkları, yetkili makamlarca düzen
lenen evrakı müsbitelerden anlaşılmıştır. 

http://yapilan.hu
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5) Görülüyor ki Patlak Menba suyu, özerk bir 
mahalli idare olan Yenice belediyesince, haiz oldu
ğu yetkiye istinaden, belediyenin kendi imV aularıyîe 
ve usulüne uygun olarak getirtilmiştir. Suyun getiril
mesi ile ilgili çalışmaların her safhasında mevzuata 
ayikın ve usulsüz herhangi bir husus bulunmamak
tadır. Bu sebeple de başkaca bir inceleme yapılma
sına lüzum görülmemiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakam 

3. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
vergi borcu olan şahıs ve firmalara ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. 
(7/754) . 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için, gerekli işlemin ya
pılmasına müsaadelerinizi rica ederim. Saygılarım
la. 18 . 9 . 1975 

'Balukesir Milletvekili 
Sadullah Usumi 

Ülkemizde çeşitli yollarla vergi kaçırıldığı ve tah
minî hesaplara göre, bu miktarın yılda 30 milyar li
rayı bulduğu ileri sürülmektedir. 

Ayrıca, bazı büyük firma ve şahıslardan vergi 
tahsilinin güç olduğu, hatta yıllarca süren ihtilâfların 
bulunduğu iddiaları vardır. Bu hususların bir ölçüde 
aydınlığa kavuşabilmesi için aşağıdaki hususların 
açıklanmasında yarar vardır. 

1. — Ülkemizde 1 milyon liranın üzerinde vergi 
borcu olan şahıs, firma var mıdır? Özellikle Ankara, 
İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illerinde bir mil
yon liranın üzerinde vergi borcu olan şahıs, firma 
var ise, bu şahıs veya firmaların adları nedir? Borç 
miktarları ne kadardır? Yapılacak tetkiklerde kesin
leşmiş veya ihtilaflı olanlarla, takside bağlanmış ver
gi borçlarının da dikkate alınması, borçlu firma ise 
sahip veya sahiplerinin isimlerinin belirtilmesi me
seleye daha açıklık getirecektir. 

2. — Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar orta
dadır. Bunu dikkate alan vatandaşlar, Silâhlı Kuv
vetlerimizi güçlendirmek için bütün malî olanakla
rım kullanmaktadır. Buna rağmen, uzun yıllar ver
gisini ödememekte ısrar edenlere karşı, Maliye Ba
kanlığı ne gibi tedbirler düşünmektedir? 

T . e . : . . • • ' • ' • " . 

Maliye Bakanlığı 12 . 3 . 1976 
Ankara 

GEL : 2161776-146/11524 

Konu : Balıkesir Milletvekili Sa
dullah Usumi'nin soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 26 . 12 . 1975 - 2 . 2 . 1976 gün ve 

7/754-3032/24435 sayılı yazıları. 
b) 10 . 2 . 1976 gün ve GEL : 2161776-146 sa

yılı yazımız. 
c) 17 . 2 . 1976 gün ve 7/754-3032/24435 sa

yılı yazıları. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Sadullah Usumi ta

rafından verilen ve Başkanlıklarınca ilgi (a) yazıla
rı ekinde cevaplandırılması için Bakanlığımıza gön
derilen yazılı soru önergesine cevabımız ilgi (b) deki 
yazımız ile Başkanlıklarına sunulmuştu. 

Bu defa Başkanlıklarından alınan ilgi (c) yazıda, 
cevabımızın İçtüzük hükümleri uyarınca açık ola
rak yayımlanan Tutanak Dergisine konulması ge
rektiği belirtilerek,, cevap yazımıza ekli listelerdeki 
gizlilik kaydının kaldırılması ve cevabımızın yayım
lanacak şekilde Başkanlıklarına gönderilmesi tale
biyle ilgi (b) yazımız ve ekleri iade olunmuştur. 

Malumları bulunduğu üzere, gerek 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesi gerekse 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 107 noi maddesi; mükellef ve mükellefle 
ilgili kimseler ile âmme borçlusunun ve onunla il
gili kimselerin «Şahıslarına, mesleklerine, işlerine, 
muamele ve hesap durumlarına, işletmelerine, servet
lerine» müteallik sırlarla gizli kalması lâzım gelen 
sair hususların «ifşâını» men etmiş ve buna aykırı 
davranışları cezaî müeyyide altına almıştır. 

Yüce Meclis ve onun sayın üyelerinden Bakan
lığımızca gizlenecek herhangi bir husus hiç bir za
man mevcut olmamakla birlikte; ilgi (c) yazıların
da da belirtildiği üzere, soru önergelerine verilen 
cevapların Tutanak Dergisinde yayımlanması İçtü
zük hükmü bulunduğu ve bu takdirde de verilen 
cevabî bilgilerin kamuya açıklanması gibi bir durum 
ortaya çıkacağı cihetle, yukarıda belirtilen kanun 
hükümleri muvacehesinde istenen bilgilerin «gizli
dir» kaydı konulmadan verilmesi mümkün bulun
mamaktadır. 

Nitekim, bir sayın milletvekili tarafından başka 
mükellefler hakkında verilen soru önergesine ceva
ben Başkanlıklarına yazılan 22 . 1 . 1973 gün ve 
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24489-11/3677 sayılı yazımızda da bu husus belirtil
mişti. 

Bu durumda Sayın Usumi'nin soru önergesini, 
cevabımızın Tutanak Dergisinde yayınlanacağını da 
gözönünde bulundurarak ancak aşağıdaki şekilde ce
vaplamak mümkündür : 

1. — Yurdumuzda 1 milyon liranın üzerinde ver
gi borcu olan şahıs ve firmalar mevcuttur. En son 
rakamlara göre bunların adedi 318'dir. Bunlardan 
26 adedi kamuya ait kuruluşlardır. Bu 318 mükel
lefin vergi borçları tutarı 4 338 402 000 lira olup 
bu rakam içinde kamu kuruluşlarına ait kısım 
2 527 439 000 liradır. Bir milyon liranın üzerinde 
vergi borcu olan 292 adet özel sektör firmasının ve 
bunlara ait borçların iller itibariyle dağılımı şöy
ledir : 

Ankara 
İstanbul 
izmir 
Bursa 
Adana 

Adet 

69 
144 
35 
31 
13 

292 

Toplam borç 
<1 000) lira) 

374 502 
578 108 
388 578 
162 549 
307 226 

1 810 963 

Kanunların âmir hükümleri karşısında «gizli» 
kaydı konulmadan verilebilecek bilgiler bunlardır. 
Bunun dışında mükellef adı ve borç tutarını göste
rir bilgiler ancak «gizlidir» kaydı altında verilebile
cektir. 

2. — Mükelleflerin gerek eski yıllardan devre
den, gerek yeni doğan vergi borçlarının takip ve 
tahsilini sağlamak için kanunların Bakanlığıma ver
diği tüm yetkiler etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 
Ayrıca, zaman zaman basında da yer aldığı üzere, 
denetim fonksiyonu da yeni bir anlayışla ve toplu 
yoklama ve incelemeler şeklinde yerine getirilme
ye başlanmış olup, halen sürdürülmektedir. «Çok 
zor durum» iddiası ile başvurulmakta olan «borç te
cili ve taksitlendirilmesi» müessesenin istismarını ön
lemek için de gerekli tedbirler alınmış ve alınmak
tadır. 

Kısa ve uzun vadeli kanunî ve idarî tedbirlerle 
kamu alacaklarının gereken zamanda hazineye inti
kali sağlanmaya çalışılacaktır. 1975 malî yılı tah
sisat rakamlarının önceki yıllara ait rakamlarla kar

şılaştırılmasından alınan tedbirlerin şimdiden etkili ol' 
duğu anlaşılmaktadır. 

Saygı ile arz ederim. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 
4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 

nun, bor türevleri tesisinin Kırka'dan Bandırma'ya 
nakledilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Se-
lâhattin Kılıç'in yazılı cevabı. (7/760) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle di
lerim. 

Murat Kâhyaoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

Dünyanın en zengin ve kaliteli bor minerali (Do
ğal Boraks) da denilen tinkal, Eskişehir'in Seyitgazi 
ilçesi Kırka bucağındadır. 

Bir milyar ton rezerv olarak hesaplanan maden
den konsantre tinkal elde edilerek daha ileri boraks 
türevlerinin üretilmesi için 1972 yılından beri Kır
ka koşullarına göre fabrikaların plan ve projelerinin 
hazırlandığı bilinen bir gerçektir. 

Kırka bor türevleri projesi 1974 yatırım prog
ramına «Kırka Bor Türevleri Tesisi» adı ile alın
mış ve 1975 yılı için bu projeye 209 800 000 TL. 
harcama ayrılmıştır. Etibank Genel Müdürlüğü te
sisin Kırka'da kurulması için hali hazırda bir mik
tar yatırım da yapmıştır Buna rağmen MC Hükü
meti tesis yerini değiştirerek, tesisin Kırka'dan Ban
dırma'ya alınmasını 17 Haziran 1975 tarihinde Dev
let Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına teklif etmiş-* 
tir. Bu teklif D. P. T. Müsteşarlığının, D. P. T. -
t. P. T. 75 - 4533 sayı ve 31 . 7 . 1975 tarihli ya
zısı ile reddedilmiştir. Buna rağmen Cephe Hükü
meti Genel Başkanı bor türevleri tesisinin Bandır-
ma'da temelini attığını radyo ve televizyonlar ara
cılığı ile ilân etmiştir. 

Bu belgelerin ve gerçeklerin ışığında; 
1. — Bor türevleri tesisinin Kırka'dan, Bandır

ma'ya nakledilmesini sağlamak için temeli atıldığı 
ilân edilen fabrikalar gerçekten projesi ve planı Kır-
ka'ya göre hazırlanmış fabrikaların temeli midir? 

2. — Bandırma'da Icurulacağı ilân edilen tesisin 
390 000 ton hammadde (Tinkal) taşınması işletme 
giderlerine yılda 48 050 000 TL. bir ek masraf ge
tireceği uzmanlarca ifade edilmektedir. Bu doğru 
mudur? 
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3. — 390 000 ton hammadde taşınması btıgünkü 
açık vagon yetersizliği karşısında bir dar boğaz ya
ratmayacak mıdır? 

4. — Bu dar boğazın yaratılmasını önlemek için 
açık vagon alınması gerektiğine göre projenin 
200 000 000 TL. ilâve masraf yaratacağı açıktır. Hal
kımızın çözüm bekleyen yığınlarla sorunu varken, 
politik amaçlarla devlet hazinesinin zarara uğratıl-
masını nasıl izah ediyorsunuz? 

5. — Kuruluş yeri değiştirme kararının tesisin 
gecikmesine sebep olacağı süre bir yıldan az olma
yacağına göre ortaya çıkan kayıp, (125 000 ton/yıl 
üzerinden hesaplama ile),. 25 000 000 dolar kayıp 
vermek değil midir? 

6. — Tesisin yerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak 
tmar ve İskân Bakanlığı çevre kirlenmesi koordi
nasyon kurulundan izin alınmadığına ve D.P.T. çev
re kirlenmesi yönünden Bandırma'da kurulmasını 
sakıncalı bulduğuna göre Bandırma körfezinin ge
lecek 10 yıl içinde temizlenmesi için gerekecek iç 
ve'dış malî yük ne kadar olacaktır? 

7. — Bor türevleri tesisinin Kırka'ya kurulma-
masına, senelerdir Balıkesir - Kütahya bor yatakla
rını çok uluslu şirketlerle işbirliği halinde işletmek
te olan Sıtkı ve Sırrı Yırcalı kardeşlerin kendi bor 
yataklarının daha kârlı değerlendirilmesi fikri mi 
sebep olmuştur? 

8. — Eskişehir - Seyitgazi ilçesi Kırka bucağın
dan Bandırma'ya bu tesislerin nakledilmesi ile Es
kişehir önümüzdeki 10 yıl içinde 2 milyar değerinde 
yatırımı gerektiren bor türevleri tesisi kompleksini 
kaybettiğinden, Eskişehir'in sanayileşmesinde bu 
kaybı karşılayacak herhangi bir yatırım düşünülmek
te midir? 

9. — Doğal kaynaklarımızı çok uluslu şirketlerin 
ve onun işbirlikçilerinin arzularına, göre israf eden 
iktidarımıza, halk için çalışan bir iktidar denebilir 
mi? Denilmez ise milliyetçilik açısından durumunu
zun tarifini yapar mısınız? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 1 . 3 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı: 112/053.83/168-7/760-304/11737 

Konu : Sn. Murat Kâhyaoğlu'nun 
yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi . Ankara 

-tlgi : 7 , 1 . 1976 gün ve 106-37/01335 sayılı ya
zınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu 
tarafından Başbakanlığa sorulan ve Başbakanlıkça 
da Bakanlığımız tarafından cevaplandırılması iste
nen, Kırka Bor Türevleri Tesisine ilişkin yazdı so
ru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu'nun 
Kırka Bor Türevleri Tesisine ilişkin yazılı soru 

önergesinin cevabıdır 
Sorular : 
Dünyanın en zengin ve kaliteli bor minerali (Do

ğal boraks) da denilen tinkal, Eskişehir'in Seyitgazi 
ilçesi Kırka bucağındadır. 

Bir milyar ton rezerv olarak hesaplanan maden
den konsantre tinkal elde edilerek daha ileri Bo
raks türevlerinin üretilmesi için 1972 yılından beri 
Kırka koşullarına göre fabrikaların plan ve proje
lerinin hazırlandığı bilinen bir gerçektir. 

Kırka bor türevleri projesi 1974 yatırım prog
ramına «Kırka Bor Türevleri Tesisi» adı ile alınmış 
ve 1975 yılı için bu projeye 209 800 000 TL. har
cama ayrılmıştır. Etibank Genel Müdürlüğü tesisin 
Kırka'da kurulması için hali hazırda bir miktar ya
tırım da yapmıştır Buna rağmen MC Hükümeti te
sis için yerini değiştirerek, tesisin Kırka'dan Bandır
ma'ya alınmasını 17 Haziran 1975 tarihinde Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına teklif etmiştir. Bu 
teklif D. P. T - 1. P. D. 75-4533 sayı ve 3 1 . 7 . 1975 
tarihli yazısı ile reddedilmiştir. Buna rağmen cephe 
Hükümeti Genel Başkanı bor türevleri tesisinin Ban
dırma'da temelini attığını radyo ve televizyonlar 
aracılığı ile ilân etmiştir. 

Bu belgelerin ve gerçeklerin ışığında; 
1. — Bor türevleri tesisinin Kırka'dan, Bandır

ma'ya nakledilmesini sağlamak için temeli atıldığı 
ilân edilen fabrikalar gerçekten projesi ve planı Kır
ka'ya göre hazırlanmış fabrikaların temeli midir? 

2. — Bandırma'da kurulacağı ilân edilen tesisin 
390 000 ton hammadde (Tinkal) taşınması işletme 
giderlerine yılda 48 050 000 TL. bir ek masraf ge
tireceği uzmanlarca ifade edilmektedir. Bu doğru 
mudur? 

3. — 390 000 ton hammadde taşınması bugünkü 
açık vagon yetersizliği karşısında bir dar boğaz ya
ratmayacak mıdır? 

4. — Bu dar boğazın yaratılmasını önlemek için 
açık vagon alınması gerektiğine göre projenin 
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200 000 000 TL. ilâve masraf yaratacağı açıktır. 
Halkımızın çözüm bekleyen yığınlarla sorunu varken, 
politik amaçlarla devlet hazinesinin zarara uğratıl
masın! nasıl izah ediyorsunuz? 

5. — Kuruluş yeri deştirme kararının tesisin 
gecikmesine sebep olacağı süre bir yıldan az olma
yacağına göre ortaya çıkan kayıp, (125 000 ton/yıl 
üzerinden hesaplama ile), 25 000 000 dolar kayıp de
mek değil midir? 

6. — Tesisin yerinin değiştirilmesi ile ilgili ola
rak imar ve İskân Bakanlığı çevre kirlenmesi koor
dinasyon kurulundan izin alınmadığına ve D.P.T. 
çevre kirlenmesi yönünden Bandırma'da kurulması
nı sakıncalı bulduğuna göre Bandırma Körfezinin 
gelecek 10 yıl içinde temizlenmesi için gerekecek 
iç ve dış malî yük ne kadar olacaktır? 

7. — Bor türevleri tesisinin Kırka'ya kurulma-
masma, senelerdir Balıkesir - Kütahya bor yatak
larım çok uluslu şirketlerle işbirliği halinde işletmek
te olan Sıtkı Sırrı' Yırcalı kardeşlerin kendi bor ya
taklarının daha kârlı değerlendirilmesi fikri mi se
bep olmuştur? 

8. — Eskişehir - Seyitgazi ilçesi Kırka bucağın
dan Bandırma'ya bu tesislerin nakledilmesi ile Es
kişehir önümüzdeki 10 yıl içinde 2 milyar değerin
de yatırımı gerektiren bor türevleri tesisi komplek
sini kaybettiğinden, Eskişehir'in sanayileşmesinde 
bu kaybı karşılayacak herhangi bir yatırım düşünül
mekte midir? 

9. — Doğal kaynaklarımızı çok uluslu şirketle
rin ve onun işbirlikçilerinin arzularına, göre, israf 
eden iktidarımıza, halk için çalışan bir iktidar de
nebilir mi? Denilmez ise milliyetçilik açısından du
rumunuzun tarifini yapar mısınız? 

Cevaplar : 

Etibank'ın iştigal konularından olan bor maden
ciliği ve bunların ekonomik değerlendirmelere göre 
'hemen yanında kurulması gereken tesislerin bir kıs
mı, Kütahya ilinin Emet ilçesi hudutları içinde, bir 
krsmı da Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi sınırları dahi
linde yer almaktadır. Yine tamamen ekonomik mec
buriyetler nedeni ile bir kısım tesisler de Balıkesir 
ili Bandırma ilçesinde bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, çok halkalı bir entegrasyon olan 
bor madenciliği, zenginleştirme, yan mamul ve ma
mul ürünler üretimi, yan girdileri, stoklama, yükle
me, nakil ve ürün muhafazası gibi pek çok faktör

lerin etkisi n«4enjtyte entegrasyonun her halkası için 
opfcimal ekonomik değeri verebilecek kuruluş yerle
rini gerektirmektedir. 

Bor Türevleri Teskinin hammaddesi olan tinkal 
cevheri yatakları, Kırka'da bulunduğundan başlan
gıçta anılan tesisin kuruluş yeri Kırka olarak tespit 
edilmiş ve 72.C. 11.0080 Proje numarası ile Etibank' 
in yatırım programlarında yer almıştır. 

Ancak önceden tezekkür edilmesine rağmen, bor 
türevlerinin nakliye zorluğu ve nakil esnasında kir
lenme probleminin, ehemmiyetine binaen Etibank 
tarafından tekrar gözden geçirilmesine lüzum görül
müştür. İhracat için ürünlerin her halükârda Ban
dırma'ya sevkı yapılacağından, tamamen Etibank 
teknisyenleri ve yönetiminin bir kararı olarak du
rum Devlet Planlama Teşkilâtına yazılarak sorul
muştur. Ancak konunun D.P.T. ca tasvip görmemesi 
nedeniyle, Bor Türevleri Tesisinin Kırka'da kurul
masına devam edilmiştir. 

Sayın parlamenterin sözünü ettiği, Bandırma' 
daki temeli atılan tesisler, Bor Türevleri Liman Te
sisleri ve bu tesislerin tamamlayıcı ünitelerine aittir. 

Diğer yandan Bor Türevleri Tesisinde tinkal 
(sodyum borat) işlenecektir. Oysa Yırcalı Ailesi 
kolemanit (kalsium borat) üretmekte olup, söz ko
nusu tesislerde bu cevherin işlenmesi imkânsızdır. 
Dolayısıyle bu sebebe müsteniden mezkûr tesisin 
Bandırma'ya nakli tahayyül dahi edilemez. 

Kaldı ki, kurulacak tesisimizi besleyecek Maden 
Developmam ve Konsantratör Tesislerimiz Kırka' 
da kurulmuş olup, hiçbir zaman Bor Türevleri Te
sislerine piyasadan cevher alınması söz konusu da 
değildir. Esasen Etibank'tan başka hiçbir kuruluş 
tinkal de üretmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araştı'nm, De
mir - Çelik ithal ve ihracına ilişkin Ticaret ve Ma* 
üye bakanlarından sorusu ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı (7/764) (1) 

(I) Bu soru önergesiyle ilgili Maliye Bakanının 
cevabı, 11.2. 1976 tarihli 54 ncü Birleşim Tu
tanak Dergisinde yayımlanmıştır. 
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Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Maliye bakanları 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
rekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 3 . 10 . 1975 

Kars 
Doğan Araslı 

Türkiye, tarihinde örneği görülmeyen bir soygun 
dönemini bütün çıplaklığıyle yaşamaktadır. Devleti 
soymakta yetenekli dört siyasal kuruluşun yanştığt 
bugünkü ortamda, «Demir - çelik, ithal ve ihracı», 
yolsuzluklar dizisine bir yeni halka olarak' eklen
miştir. 

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 faturalarmm bu ve ben
zeri yollarla ödendiği anlaşılmaktadır. 

«Cepheci Hükümet» diye tanımlanan bugünkü 
siyasal hükümet; yoksul halkın nafakası üzerinde 
hovardaca kumar oynamaktadır. 

Demir vurgununun «Demirelli» senaristlerini ta
nıyan halkımızın, sahnenin arkasındakileri de ya
kından tanıması için aşağıdaki soruların cevaplandı
rılması zorunlu hale gelmiştir. 

1. — Mayıs 1975 tarihinden itibaren durdurul
duğu hükümetçe resmen bildirilen gümrüksüz de
mir - çelik ithalâtı devam etmekte midir? 

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

3. — Gümrüksüz demir ithal eden ithalâtçı sa
yısı kaçtır, firma adları nedir, bu firmaların sahip
leri kimlerdir? 

4. —• Döviz rezervlerinin tükenmesine karşın, 
ithali yapılan demirin, bu kez de vergi iadesi garan
tisi verilerek ihracı kararlaştırılmıştır. Böylece eşi 
görülmemiş bir yeni vurgun kapısı aralanmaktadır. 
Kimler ve hangi firmalar bu yolla demir - çelik ih
raç etmektedirler? 

:> ' .••' - T * C. '• : 

Ticaret Bakanlığı 1 . 3 . 1976 
Dışticaret Genel Sekreterliği 

İthalât Genel Müdürlüğü, 
Dosya No. : 20-420.2-6320 

Konu : Demir - çelik ithal ve ih
racı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26'. 12 .1975 tarihli 7/764-3051/24792 sa

yılı yazınız. 
Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazıları ©kinde, 

demir - çelik ithalât ve ihracatı konusunda Bakan
lığımıza iletilen Kars Milletvekili Doğan Araslı'ya 
ait önerge ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. — 28 Kasım 1975 tarih ve 15426 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 7/10859 
sayılı Kararı gereğince; 26.01 Gümrük Tarife No. lu 
«Yalnız demir Cevherlerile, 73.03 Gümrük Tarife 
No. lu xDemir ve çelik döküntü ve kırpıntıları ile 
dökme demir veya çelikten mamul eşya hurda
ları» kanunî gümrük vergi nispetinden mu
af olarak ithal edilmekte, bunun dışında, güm
rük tarife no. lan yukarıda tarih ve ısayı-
sı kayıtlı Resmî Gazetede belirtilmiş bulunan di
ğer demir ve çelik mamulleri ise % 1 nispetinde 
indirimli gümrük vergisine tabi bulunmakta ve tat
bikata bu yolda devam edilmektedir. 

2. — 1973, 1974 ve 1975 yıllarına ait 73 grupu-
na dahil demir - çelik ithalâtına ait rakamlar aşağı
da belirtilmiştir. 

— 73 grupu demir - çelik ithalâtı (Miktar : 
1 000 ton) • • • • . 

1973 1974 1975 

1,282 1,708 1,934 
Demir - çelik ithalâtı, ihtiyaç ve taleple orantılı 

olarak yapılagelmektedir. Nitekim, tüm ithalât, 1974 
yılında 1973'e nazaran % 33.16 ve 1975 yılında ise, 
bir yıl öncesine nazaran % 13.24 oranında artış 
kaydetmiştir. 

3. — Demir - çelik ithalâtı, I ve II sayılı libe
rasyon listeleri, Avrupa Ekonomik Topluluğuna kon
solide edilen liberasyon listesi, tahsisli ithal malla
rı listesi ve iki taraflı anlaşmalara ek protokol lis
teleri dahilinde yapılmakta olduğu cihetle T. Cum
huriyet Merkez Bankasınca ithalâtçı firmaların 
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isimlerinin, çıkarılması ve sahiplerinin tespit edilme
sinin çok uzun bir zaman; alacağı anlaşılmaktadır. 

4. — İthal edilen: demir ve çeliklerin aynen ih
racına izin verilmesine dışticaret rejimimiz manidir. 
Bu sebeple, ithal malı demirlerin ihracına izin verile
meyeceği cihetle, vergi iadesi de söz konusu olamaz. 

Saygılarımla arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

6. — Ankara Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu1 

nun, Ankara'nın kirli havasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıcın 
yazılı cevabı. (7/822) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Ankara'nın herkesçe bilinen bir kirli hava soru
nu vardır. Ankara bu bakımdan dünyada kirli şe
hirler arasında 3 ncü gelmektedir. 

Kirli havanın insan sağlığı ve ekonomimiz ba
kımından verdiği zarar çok büyüktür. Bu şehirde 2 
milyona yakın insan yaşamaktadır. Bu sorunun halli 
mümkündür. Bu yönden yapılacak masraf ve bütçe 
imkânları ne olursa olsun insan sağlığı bahis mev
zuudur. Tedbirde gecikilmesi tehlikelidir. 

Sorular : 
1. — Kirli havadan kurtulmak için düşünülen 

tedbirler nelerdir? 
2. — Şimdiye kadar düşünülen tedbirler karara 

bağlanmış mıdır ve alınan kararlar nelerdir? 
3. — Verilen kararlar tatbik edilmiş midir? 
4. — Sonuç olarak bu sorunun halli için dün ne 

yapılmıştır ve bugün ne yapılmaktadır. Yarın ne 
yapılacağı düşünülmektedir ve alınan kararlar nedir 
ve tatbikat ve sonuç nedir? 

Bu soruların cevaplandırılmasını arz ederim. 
Ankara 

1. Hakkı Köylüoğlu 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 16 . 2 . 1976 
Sayı : 72/053.73/122-9230-11725 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29.12.1975 gün ve 7/822-3153/25659 sa

yılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın t. Hakkı Köylüoğlu* 
nun, Ankara'nın kirli havasına ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın 1. Hakkı Köylüoğlu'nun 
Ankara'nın kirli havasına ilişkin yazılı soru önerge

sinin cevabıdır 

Sorular : 
Ankara'nın herkesçe bilinen bir kirli hava so

runu vardır. Ankara bu bakımdan dünyada kirli .şe
hirler arasında 3 ncü gelmektedir. 

Kirli havanın insan sağlığı ve ekonomimiz ba
kımından verdiği zarar büyüktür. Bu şehirde 2 mil
yona yakın insan yaşamaktadır. Bu sorunun halli 
mümkündür. Bu yönden yapılacak masraf ve bütçe 
imkânları ne olursa olsun insan sağlığı bahis mev
zuudur. Tedbirde gecikilmesi tehlikelidir. 

1. Kirli havadan kurtulmak için düşünülen ted
birler nelerdir? 

2. Şimdiye kadar düşünülen tedbirler karara 
bağlanmış mıdır ve alınan kararlar nelerdir? 

3. Verilen kararlar tatbik edilmiş midir? 
4. Sonuç olarak bu sorunun halli için dün ne 

yapılmıştır ve bugün ne yapılmaktadır? Yarın ne 
yapılacağı düşünülmektedir ve alınan kararlar ne
dir ve tatbikat ve sonuç nedir? 

Cevaplar : 
Ankara hava kirliliğinin önemi ve giderek art

ması nedeniyle önlenmesi veya azaltılması ile ilgili 
olarak 1964 yılından bu yana muhtelif çalışmalar 
ve değerlendirmeler yapılmıştır ve halen de bunlara 
devam olunmaktadır. 

Kirli havayı yaratan unsurun başında Ankara' 
nın coğrafik durumu ve meteorolojik şartları gel
mektedir. Bunları değiştirmek imkân dahilinde bu
lunmadığına göre Ankara'da kullanılan ve kirlen
menin diğer büyük bir nedeni olan yakıtlar üzerin
de durmak gerekmektedir. 

Esasen Bakanlığımızın konuyla ilgilendirilmesi de 
bu noktadan hareket edildiğinde ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere Devlet Sektörü tarafından üreti
len kömürlerin dağıtımı, Bakanlığımızca tasdikini 
müteakip bir program dahilinde Kömür Satış ve Tev
zi Müessesesince yapılmaktadır. (Şubesi bulunan il
lerde) Memleketimiz Devlet ve özel Sektör kömür 
üretimi, memleketimizin gerek sınaî ve gerekse tes-
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hin. iljtiyaçjarmm tamamının aksaksız ve zamanında 
karşılanmasına inıkân verecek seviyede bulunmamak
tadır. Bunun için öncelik ve ivedilikle yurdumuzun 
tam bir araştırmaya tabi tutularak kömür rezerv
lerinin apaçık ortaya çıkması ve. bilâhara üretimin 
artırılarak değerlendirmeye tabi tutulması gerekmek
tedir. Öncelikle bu yönde çalışmalar yoğunlaştırıl
mış ve bilinen rezervlerden daha fazla kömür üret
mek ve bu arada bilinmeyen rezervleri ortaya çıkar
mak üzere arama ve değerlendirme çalışmalarına hız 
verilmiştir. 

Bu üretim yetersizliğine rağmen, Ankara şeh
rine imkânlar nispetinde yıkanmış, temiz, kalorisi 
yüksek, kükürdü düşük kömür tahsisine çalışmak
tadır. 

Ancak, soğukların bastırması, hava koşullarının 
'kötüleşmesi halinde üretim kifayetsizliği nedeniyle 
halkın soğukta kalarak donma tehlikesiyle karşılaş
maması için öncelikle bir yakıt, arzı söz konusu ol
makta ve tabiatıyle bu durumda kısa süreli de olsa 
özel şartlar dolayısıyle kömür kalitesi ihmal edile
bilmektedir. 

Bu arada, kömürün kalitesinin yanında tekniğine 
uygun şekilde yakılmasının gerekliliği de bir ger
çektir. 

Nitekim bu amaçla, 1964 senesinden beri yürü
tülmekte olan Ateşçi Yetiştirme Kurslarına yeni bir 
şekil verebilmek ve daha düzenli bir işleme imkânı 
sağlayabilmek bakımından 19 . 9 . 1972 tarih ve 
14311 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Yakıt 
Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Şehirlerde Isıt
ma Tesislerinin Sebep' Olduğu Hava Kirliliğinin 
Azaltılmasına Dair Yönetmelik» çıkartılmıştır. 

Bu tarihten itibaren kurslar Bakanlığımız bün
yesinde toplanmıştır. Kurslar mahdut imkânlarla 
mahdut miktarda yapılabilmekte, bu nedenle tüm 
ateşçilerin bir anda kurstan geçirilerek ehliyet alma
ları mümkün olamamaktadır. Halen 15 000 kadar 
ateşçi kursa kaydolmuş, bunların 12 000 kadarı bil
fiil kursa katılmış ve 9 300 kadarı da yetkili ateşçi 
ehliyeti almıştır. 

1972 yılında yayınlanan yönetmeliği müteakip 
açılan kurslarda fuel - oil'i kullanan tesislerle ilgili 
bilgiler de verilmektedir. 

S$z konusu, kursların yakıt ekonomisi yönünden 
de, katkısı büyük olmakta, daha az yakıtla ısınma 
sağlanabilmektedir, 

Sağlık Bakanlığından alınan mukayeseli ölçüm 
neticelerine göre kursların sağladığı faydayı daha 
açık görmek mümkündür. Şöyle ki : 

1971 yılı partikül miktarı 312,3 m/m3 

1972 yılı partikül miktarı 495,5 m/m3 

1973 yılı partikül miktarı 167,6 m /m3 

1974 yılı partikül miktarı 113,76 m/m3 

1975 yılı partikül miktarı 79,31 m/m3 

Diğer yandan Ankara'da kullanılmakta olan ya
kıtlara ve hava kirliliğinin azalmasına yardımcı ola-. 
bilmek amacıyle Bakanlığımıza bağlı Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu ve Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü, dumansız yakıt imali için iki ayrı proje 
üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Türkiye Kömür 
İşletmeleri halihazırda Seyitömer'de linyit kömürün
den istifade ile 150 000 ton kapasiteli dumansız ya
kıt tesisini kurmaktadır. 1976 - 1977 teshin mevsi
minde üretime başlanabilecektir. Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün propjesi ile ilgili teknik ve eko
nomik fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve konu 
Devlet Planlama Teşkilâtına intikal ettirilmiş bulun
maktadır. 

1973 senesinde çıkartılan Bakanlar Kurulu Ka
rarı gereğince bir mevsim için Ankara şehrinde kul
lanılmak üzere düşük kükürtlü fuel - oil ve kok 
kömürü ithalâtı yapılmıştır. Ancak petrol krizi ne
deniyle ithalât istenilen seviyede gerçekleştirileme
miştir. 

Ankara şehri hava kirliliğinin azaltılmasına iliş
kin kişisel ve muhtelif kuruluşların yürüttükleri pro
jeler bulunmaktadır. Ancak bunların halihazırda 
ekonomik yapılabilirlikleri imkân dahilinde bulun
mamaktadır. Zira bunlar yakıt cinsini tamamen de
ğiştirici elektrik, havagazı veya artıkların yakılması 
ile ilgili projelerdir ki; uzun ve sıhhatli çalışmaların 
yapılmasını gerektirmektedir. 

Diğer yandan hava kirliliğinin azalmasına bü
yük ölçüde yardımcı olacak hususların önemlileri 
arasında şehir yerleşme planı ve şehircilik planında 
yeşil sahaların yer alması konularının da zikredilme
si gelmektedir. 

Şehir yerleşme merkezlerinin, meteorolojik ko
şulların elverdiği bölgelere doğru kaydırılmasının 
da gözönünde bulundurulması gereken bir husus 
olduğuna inanılmaktadır. 

Ankara havası kirliliğinin çok yönlülüğü de dik
kate alınarak (ekspz gazlarının kirletiçiliği de bugün 
artık ihmal edilemeyecek seviyeye erişmiştir) tüm 
çevre sorunlarıyle meşgul olmak üzere Bakanlıklar-
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arası Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu teşkil 
olunmuştur. Söz konusu Kurulda, İmar ve iskân 
Bakanlığının koordinatörlüğünde 8 Bakanlık üye 
bulunmaktadır. 

Sorunlarla ilgili çalışmalara bu Kurulca da de
vam olunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji Ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Hükümet Binası için yapılacak 
istimlâke ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
•adına İmar ve İskân Bakam Nurettin Ok'un yazılı 
cevabı. (7/840) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını rica ederim Saygılarımla. 
17 . 11 . 1975 

A. Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Alyon'da yeni yapılacak Hükümet konağı için 
Yüz ev ve konut istimlâk edilerek yıkılacağı anla
şılmıştır. Böylece en az doküzyüz fakir kişi ban-
naksız kalacaktır. Eski yıllarda verilen değer bildir
me beyannameleri ise o günlerin değerini taşımakta, 
fakat bugüne kadar paramızın değeri her gün değer 
kaybettiği de göz önüne alınınca : 

1. İstimlâk edilecek evler için yeni bir değer 
artırımı düşünülebilir mi? 

2. Evsiz kalacak aileler için yeni bir yerleşme 
yeri tmar ve İskân Bakanlığınca ele alınmış mıdır? 

3. İstimlâk edilecek evler için değer artışı yapıla
mazsa, tmar İskân Bakanlığınca bazı yardım fonla
rından inşaat yardımları yapılacak mıdır? 

T .C 
tmar ve İskân Bakanlığı 4 . 3 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 18 
Sayı : C/3 - 18/426 

Konu : Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun Yazılı Soru 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi '•':••' a) Millet Meclisi Başkanlığından Başbakanlı

ğa yazılan 29 . 12 . 1975 gün 7/840-3181/25780 sayılı 
yazısı, 

b) Başbakanlığın 3 . 2 . 1976 gün ve Kanun vs 
Kararlar tetkik Dairesi Başkanlığı 106 - 11/04111 
sayılı yazısı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun 
Sayın Başbakanımız tarafından cevaplandırılması iste
mi ile Başkanlıklarına verdiği Afyon Karahisar Hükü
met Konağı arsasının istimlâki ile ilgili yazılı soru 
önergesinin ilgi (b)deki yazı ile Başbakanımız adına 
tarafından cevaplandırılması tensip edilmişti. 

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevaptan 2 
örnek ilişikte sunulmuştur. * 

Gereğini müsadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

Afyon Karaüıiısar Müteüvekiii Süleyman Mutlu' 
nım Afyon Karahisar Hükümet Konağımın yıkılması 
ve yaptırılacak yeni hükümet konağına dair yazılı 
soru önergesine cevaptır : 

Malumları olduğu üzere Afyon Karahisar Hükü
met Konağı,, 1970 yılında vukubulan depremde ağır 
hasar gördüğünden Igiiiilerce yiktırıîmaisı ve yeni bir 
hükümet konağı inşası zorunlu görülmüştür. 

Bu hüsıısita İlgili kuriJtoşkr arasttıda mutafbakata 
varıldıktan sonra, yaptırılacak yerii hükümet konağının1 

yarışma yohı life ekte edilmedi kararlaştınlmış ve iş 
1974 yıh progrmfria alınmıştır. 

• İnşaat yerinin toeispiti için yapılan araştırmalarda 
çeşitli alternatifler ortaya atılmış ve netiiıcede şehir 
İmar 'Planında Hükümet Konağı olarak (belirtilmiş 
olan yerin genişletilerek bu üşe tahsisli -uygun gönal-
müş ve !bu maksatla Ibelekliyesiîîce yapılan plan tadil 
teklifi bakanlığınca da muvafık bulunarak onanmış 
ve 'keyfiyet 12 . 2 . 1976 tariıh ve 1048 sayılı yazı île 
Maliye ve Bayındırlık 'bakanlıklarına, Afyon Karahi
sar VaOiğine ve İller Bankaisı Genel Müdürlüğüne 
bildirüBmltşftir. 

Afyon Karahisar Hükümet Konağı yerinin 'tespiti, 
genel hatları ile böylece arz ediMMen sonra sorula
rınızın karşılıkları aşağıda özet olarak verilmiştir : 

1, 3) Devlet ve kamu tlüzelkiş ilerince yapılacak 
iıstimlalklarlda ödenecek 'bedelin, gayrimenkul maliki
nin usulüne uygun olarak igöısterdiği vergi değeri ola
cağı Anayasa hükmüdür. (Madde 38) istıimlâMardan 
önce (bedel tezyidine gM'iîimesine de imkân bulun
mamaktadır. 

2) Resmî binaların yapılacakları yerlerin istim
lâki dölayiisıylie rrie^enisiz 'kalacak aileler iç iri imar 
planında yeni yerleşme yerleri tespit edilmiştir. 

51 — 
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Ma&ensfiz kalacak ailelerden 775 sayılı Kanun 
kapsamına girenlere bu yerlerden aarsa yerilebilecek-
tiir. : 

istimlaklere henüz başlanılmadığıından gayrimen-
(kulleri isti<mlak edileoeik ailelerin miMarları ille malî 
durumları biiinmemekltedir. Bu isebeple yapılabile
cek yalımlarla ilgili olaralk daiba geniş izahat ver
me 'imkânımızbulurtoamalkitadır. 

Saygılarımla arz ederüm. 
Nurettin Ok 

tmar ve îskân Bakam 

8. — Hatay Milletvekili Malik Yılmaz'ın, motor
lu araçların lastik ve yedek parça fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Ticaret Ba
kanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (71842) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saym Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandıriılimasını rica ederim. 
Saygılarımla. 18 . 11 . 1975 

•Hatay Milletvekili 
Malik Yılman 

Soru : 
Cephe iktidarının memleket yönefcîrmnii üsleramesin-

iden sonra piyasada mevcut olan her meta karabor
saya trnitilkal etmiştir. 

Tüilk'jyem'izdte yüzfbMerce motorlu araç mevcut
tur. Bugün bu motorlu araçların fiyatları feza ça
ğına yaraşır bir ŞcCcIde gün be gün başını almış yük
seklere itıaimamyor. 

Bu motorlu araçların lastik ve yedek: parçalan ay
nı hızla seyrediyor. Lastik ve yedek parçalara % 50 
île '% 75 arasında gayri resmî zam yapılıyor. 

1. Bunun suçlusu üçüncü ve dördüncü el satı
cıları değil, bunun suçlusu montaj sanayii ve onla
rın kurmuş olduğun paravan firmalar mıdır? 

2. Tüıkiyemizdeki motorlu araçlara yetecek ka
dar lastik inal edilmiyor mu? 

3. Bu fahiş fiyat artışının needni; Tekeldi serma
yenin milyonlarına milyon 'katmak için girişmiş ol
duğu piyasa oyunları değil mi? 

4. 1975 yılında Türkiyemizde trafik kazalarında 
ölenlerin sayısı İstiklâl Savaşında verilen şehit sayı
sından da fazladır. Trafi'k sorumluları trafik ka
nunlarının muvacehesinde A) aracının Scusur nispeti 
% 40, B) Aracının kusur nispeti >% 60 deyip rapor
larını tanzim ediyorlar. 

a) Peiki, bu trafik kazalarında tekelci sermaye
nin kusur niısbdti yok mudur? 

5. Aracın taksötlerini, lastik taksitlerini ödemek 
için inısan üısitü bir gayretle çalışıp didinen sürücüle
rin mi kabahat? 

6. Araç ve last'Ük için ödenen paralar fatura ka
yıtlarına uygun muidur? Açıktan ödeme yapıldığın
dan halberinliz var ımı? 

7. TürMyemizde (kenldinizi Barajlar Kiralı olarak 
lanse eHirmi'şsiin'iz. Alın terlerini; ekmeklerine katık 
yapan bu kütleye; Tekelci sermaye dediğimiz doymak 
bilmeyen bu canavara karşı 'bir baraj kurmayı düşü
nüyor musunuz? 

8. Bu kliltlenkı atar damarlarında İkan kalmadı; 
Tekelci sermaye dediğimiz bu canavar sülÜ'k bu emelc-
çi ve büyük kitlenin 'kılcal damarlarına yapışmıştır. 
Dur demenin zamanı gelmedi mii? 

T. C. 
Ticaret Baikanlığı 

îçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (330.2) 3 . 3 . 1976 

İçpiyasalar 6226 

Konu : Hatay Milletvekili Malik 
Yılman'm yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎJgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli, 29 . 12 . 1975 tarihli ve 7/842 - 3183/25782 
sayılı yazıları. 

Başbakanlığa muhatap, yukarıda tarihi ve sayısı 
kayıtlı yazılan eki, Haltay Milletvekili Malk Yılman'ın 
motorlu araç ve lastik fiyatları hakkındaki yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımca cevaplandınlması hususu 
Başbakanlığın 7 . 1 . 1976 tarihli, 106 - 12/01012 
sayılı yazıları ile bildirilmiştir. 

Sözü edilen önergede; Cephe iktidarının memle
ket yönetimini üslenmesinden sonra piyasada mevcut 
olan her.meta karaborsaya initifkal etmiştir. 

Türkiyemizde yüzbinleree motorlu araç mevcut
tur. Bugün bu motorlu araçların fiyatları feza ça
ğına yaraşır blir şeScikle gün be gün başını almış yük
seklere tırmanıyor. 

Bu motorlu araçların lastik ve yedek parçalan 
!% 50 ile % 75 arasında gayri fesimi zam yapılıyor. 

1. Bunun suçlusu üçüncü ve dördüncü el satıcı
lar değil, bunun suçlusu montaj Sanayii ve onların 
kurmuş olduğu paravan firmalar mıdır? 

2. Tüılkiyeımüzdeki motorlu araçlara yetecek ka
dar lastllk iknal edilmiyor mu? 

3. Bu falbiş fiyat artışının nedeni; Tekelci ser
mayenin milyonlarına milyon 'katmak için girişmiş 
olduğu piyasa oyunları değil mi? 
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4. 1975; yılında Türîkliyerndzde trafik kazalarında 
ölenlerin sayısı İstiklâl Savaşında verilen şehit sayı
şımdan da fazladır. Trafik sorumluları, 'trafifie ka
nunlarının muvacehesinde A) Aracın kusur nispeti 
% 40, B) Aracın (küsur nispeti !% 60 d©yip raporla
rını tanzim eiJjyorlar. 

a) Peki, Ibü Itraifitk kazalarında tekelci sermaye-
riin kusur nispeti yok mudur? 

5. Aracın talksiMerini, lastik taksitlerini ödemek 
için msantisitüi Ibir gayretle çalışıp didinen sürücülerin 
mi kalbalhait? 

6. Araç ve lastik için ödenen paralar fatura ka
yıtlarına uygun mudur? Açilkıtan ödeme yapıldığın
dan haberimiz var mı? 

7. Türktyemizde kendinizi Barajlar Şuralı olarak 
lanse eEirmişsMz. Alın terlerini eklmelkîerine katık 
yapan bu kitleye; Tekelci serimay dediğimiz doymak 
bilmeyen bu canavara karşı bir baraj kurmayı düşü-

nüyormusunuz; 
8. Bu 'kitlenin atardamarlarında kan kalmadı; 

Tekelci sermaye dediğimiz 'bu canavar sülük bu emek
çi ve büyük kitlenin Ikılcal damarlarına yapıştırmıştır. 
Dur demenin zamanı gelmedi mi? 

Sorunları yer almakta olup, cevaplar aşağıda be
lirtilmiştir. 

A) Motorlu araçlar; 
Tarımsal kalkınmamıza paralel olarak trafldtör ve 

bunun yanında kaimyon otobüs gibi motorlu taşıt 
araçlarına karşı son yıllarda talebin geniş ölçüde art
mış olduğu bilinmektedir. 

1975 yılında traktör talebi 95 bin adettir. Buna kar
şılık Devlet Planlama Teşkilâtının ve diğer kamu ku
ruluşlarının yaptığı hesaplara göre talep tahmini 
55 000 adetttir. 

Dış ülkelerd'ct'cü imalat güçlükleri nedeniyle ithal 
taleplerimlizin ilgili fabrikalarca yeteri şekilde karşı
lanamaması yerli montaj fabrikalarının parça istekle
rinin de aynı şekilde bu fabrikalarca gönderilememe-
sine rağmen, 1975 senesinde yerli üreîiim 32 661 adet 
ithalât da 18 329 olup toplam olarak 50 990 adet 
traktör temin edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 1974'te toplam traktör arzı 30 140 
adet ildi. 

Kamyon ve otobüs imalâtı da 1975 senesinde 
39 275 adede ulaşmıştır. Talebin yüksek olması nede
niyle zaman zaman bütün ihtiyaçların karşılianama-
•ması durumu ortaya çıkmaktadır. 

B) Lâstik, 
,1975 yılında Türkiyenin dış lastik ihtiyacı 3 056 500 

adet olarak tahmin edilmektedir. 

I Aynı yıl içinde lasti'k : fabrikalarımızın imalâtı 
toplam 2 344 000 adet olup, buna ilâveten 1975. se
nesinde balkanlığımızca toplam 1 352 652 adet lassfik 
içiin ithal müsaadesi verilmiş böylelikle ihtiyaç kar-

I şılanmış bulunmaktaıdır. 
j Ayrıca, yerli 'imalâtın artırılması için gereMi ted

birler alınmıştır. Bu cümleden olma'k üzere; 
— Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A. Ş. tara

fından İzmit yakınlarında 1 3.00 000 adet/yıl kapa-
sitelli bir fabrika tesis edilmekte olup, < 1977 yılında 
faaliyete geçecek, 

— Mevcut üç büyük fabrikanın tevsid projeleri 
Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından incelenmekte 

I olup, sözü edilen projelere göre; 
— Good year : 1 250 000 adet/yıl 
— Uniroyal : 3 000 000 adet/yıl 
— T. Pirelli : 2 350-2670 adet/Gün 

kapasiteye sahip olacaklardır. 
C) Araç ve lâstik fiyatları, 

Yetiıkiü merciler tarafından tespit olunan araç ve 
lâstik fiyatlarının üzerinde piyasada satış yapıldığı, 
buna mukabil, satış faturasının normal fiyat üzerin
den düzenlendiği hakkında Bakanlığımıza da ihbar ve 
şikâyetler yapılmaktadır. 

I Ancak, vergi kaçakçılığı konusuna gören bu hu
susla ilgili olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ge-

I reğince, mal bedellini faturada düşük gösterenler hak
kında Maliye Bakanlığı tarafından takibat yapıla
bilmesi için, durumu tevsik eden def! niteliğindeki ve-

I sikaların ibraz edilmesi gerelkmc&tedıir. 
Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

HaM Başol 
Ticaret Bâ&anı 

9. — Çorum Milletvekili Etem Ekenin, yakıt so-
I runuyle ilgili televizyon programına ilişkin sorusu ve 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sefahattin Kılıç in 
I yazılı cevabı. (7/866) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

I ikanı tarafından yazalı olarak cevaplandırılmasına ara-
I cılığınızı rica ederim. Saygılarımla. 23 . 11 . 1975 
I Etem Eken 

Çorum Milletvekili 
Soru : 
1. 12 Kasım 1975 Çarşamba gecesi Televizyon 

Programında yakıt sorunu ele almarak kömürün to
nunun 1 200 liradan ihtiyaç sahiplerine karaborsa sa-

{ tıldığı iddia edilmiş olduğundan, bu husus Bakanlığı-
J nızca ihbar telakki edilmiş midir? 
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2. İfcibar teMkiki edilmiş. »is©, karaborsaya forısat 
verenler tespit ediknaş ırtidîr? 

3. Türkiye Kömür İşlelmıesimce ihtiyaç sahipleri-
ne (tefle ©Men kötmür dağıtımı sisteminin düzenlenmesi 
düşünüllm'ekte rnlidir? 

4. Yurdumuzda 9öomür rezervlerinin 'bol miktar
da bulunmasına rağmen aracıların ve karaborsacıla
rın kömür satışlarında da halkımızı sömürmesine 
açJktan fırsat verilmesine göz yummanız görev anla-
ytşmıztn gereği mtidir? Halkımızın kış aylarımda kö-
mürsüz Ikalara'k ezilmesi ezdirilmesli veya sömürülme
sine göz yummamız m'iliyeitçiliğinizin gösterişten 
ibaret olduğundan nuidır? 

T. C. 
Enerdi ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 1 . 3 . 1976 
Sayı: 72/053. 72/158 - 11727 

Konu : Sn. Btem Eken'in yazdı soru 
önergesi Hk. 

Mİlefl: Meclisi Başkanlığına, 
İlgi : 29 .12 . 1975 gün ve 7/866 - 3254/26044 

sayılı yazınız. 
Çorum MMetve'kiild Sn. Etem Eken'in, yaikıt soru

nuna ilişkin yazdı soru önergesinin cevabı ekte su
nulmuştur. 

©dgîîefiniz» arz ederimi. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanı 

Çorum Milletvekili Sn. Ebem Bken'in, yakıt sorununa 
•'ilişkim yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Sorular : 
1. 12 Kaıs.'tm 1975 Çarşamba gecesi Televizyon 

Programında yaikıt sorunu ele alınarak, kömürün to
nunun 1 200 liradan ihtiyaç sahiplerine karaborsa 
satıldığı iddia edHmâş olduğundan, bu husus Bakan
lığımızca ihbar (telâkki edüMş midir? 

2. İhbar telâkki edliîmiş "lise, karaborsaya fırsat 
verenler tıespât edilmiş midir? 

3. Türkiye Kömlür Işîelmesince liihtiyaç sahip
lerine tek ekten kömür dağıtımı isteminin düzen
lenmesi düşüflülmekite imidir? 

4. Yurdumuzdaf 'kömür rezervlerinin bol miktar
da bulunmasına rağmen aracıların ve karaborsacıla
rın kömür «atışlartnda da hakkımızı sömürmesine 
açıktan fırsat verilmesine göz yummanız görev an
layışımızın gereği mid'ir? Halkıımızım kış aylarında feö-
müfSste kalarak ezilmesi, e2dirimesıi veya sömürül-
mes'ine göz yummamız miH'iyetçiliğinMn gösteriş-
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| ırien'ifbaa-ctt Olduğundam madır? 
I Cevaplar : 
I BMimdiği üzere, halcim teshin kömür ihtiyacı Dev-
| let sektörü (Türkiye Kömlür İşletmeleri Kurumu) ve 
1 özel sektörce üretilen kömürlerle fcarşdammaktadır. 
j özel sektörce üretilen kömürlerin dağıtımı btizzat üre-
| tici tarafımdan yapılmakta; ancak, özel sektör kömür 
j dağıtımı ile vazifeli bulunan Kömür Satış ve Tevzi 
i müessesesi kanalı ile kömürünü saidmak istediği takdir-
1 de, anıian müesseseye müracaatta bıduranakta; mües-
| sese de 10.11.1975 gün 15408 sayılı Resmî Gazetede 
I yayımlanan «Tavassuttu Satış Yönetmeliği!» hüküm-
I îeri uyarınca 'özel sektör kömürünü kalitesine göre 

'bir fiyat tespit ederek, bu fiyatla halka antika! ettir-
I mektfedSir. Aklsi takdirde özel sektör, piyasa arz ve 

talep durumuna göre kemdisimim tespit, etteiği bir fiyat-
I la kömürünü ısatmakta serbest bulunmaktadır. 

I TKİ Kurumunca üretilen taşkömürü ve linyit kö
mürü le kok tesislerinden tedarik edilen kak kö-

I mürlerinin dağıtımı Bakanlığımızca onaylanan kö-
I mür dağıtım programı cerçevesünde; 

a) Ankara ve İstanbul'da teshin maksadıyle 
programa alınan muhtelif Itür kömürlerin ühtlyaç sa
hiplerine doğrudan doğruya tevzi ye satışı, KST Mü
essesesinin bu liki ilde mevcut şubeleri ve şubelere 
bağlı satış büroları eliyle yapılmaktadır. 

I b) Ankara ve İstanbul ileri dışında kalıp da KST 
teşkilâtı bulunan İzmir, Erzurum, EsJfâşehftr, Konya, 
Sivas, Tavşanlı, Zonguldak, Karabük, Çorum, İsken
derun, Kars gıitbi il ve dçeîerde kömür tevziatı, en 
büyük mülkî amirlerin {Vali ve kaymakamlar) umumî 
prensip ve talimatları i e mahaMi KST teşkilâtı tara
fından yürütülmektedir. 

c) KST Müessesesi teşkilâtı mevcut olmayan il 
I ve ilçelerde, vaki kömür tahsisîeriafın ihtiyaç sahip

lerine intılcai, kötrair tafesMeri dağıtım hiaımetimin 
bir esas dahilimde yürütülmesi amacryle 1971 - 1972 

I teshin mevsiminden beri her yıl Bakanlığımızca ha
zırlanıp İçişleri Bakanlığı kanahyle valiliklere dağıtı
lan kömür dağıtım taJli'lmaltına uygum olarak mülkî 
amirlerim tayin ötmiş oldukları muftetmetfer eliyle ya-

1 pdmaktadır. 
TKİ Kurumu ürerimi kömürlerim satış fiyattan, 

iktisadî Devlet Teşekkülleri 'ile müesseseleri ve işti-
J rakleri hakkımda 440 sayılı Kanunun 24 neti madde-
I sine göre tespit edilmiş buduman Temel Mal ve Hiz

metler Kararnamesi uyarınca Balkanlar Kurulunca 
tespit ©dilmdMe ve bu füyafckr üzerinden satış yapıl-

j inaktadır. 
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Yukarıda da değin/ildiği üzere, özel sektör kömür 
fiyatlarını piyasadaki arz ve talep durumuna göre 
ıbizzalt 'kendisi ayarlamakta; bu fiyat, kararname ile 
tespit edilen TKİ Kurumu (kömürlerine göre yüksek
lik arz ettiğinden, piyasada bariz bir fiyat farkı mey
dana getirmekte, bu ise nazarlarda kömür karabor
sası şekline dönüşmektedir. 

d) Planlanan üretim ve tüketim tahminleri 1978 
yılımda, bugüne göre 17,8 milyon ton fazla.linyit, 2,4 
milyon .ton fazla taşkömürü üretmemiz gerektiğini 
göstermektedir. 

Bu ihtiyaçların karşılanması için, 1978 yılında 8,3 
milyon ton (taşkömürü ve 25,8 milyon ton linyit üre
timini hedef almış bulunan 'büyük kömür projeleri 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Üretimin artırılması için orta vadede, 1978 yılına 
kadar mevcut kaynak üretimlerinin optirnal devreye 
çıkarılması Ve yeni 'kaynak imkânlarının sağlanması 
aimacıyle Zonguldak havzasında 53.950 m. de, muh
telif linyit yataklarında 346.750 m. olmak üzere top
lam 1 900 adet ve 400.700 m. 'derinliğinde sondaj 
yapılması programa alınmıştır. 

Zonguldak, Kurucaşile, Azdavay - Söğütözü, An
talya, Gömük, bölgelerinde yapılacak çalışmalar dı
şında, Zonguldak havzası ocaklarının madenleştiril-
mesi organizasyonunu kapsayan master plan çalışma
ları orta vadeli çalışma programı içerisinde bulun
maktadır. 

Gün geçtikçe artan ısıtma taleplerinin yeterince 
ve daha kaliteli linyit türleri ile karşılanabilmesi için 
Seyitömer, Afşin - Elbistan, Sivas - Kangal gibi 
büyük üretim merkezlerinde kurulması öngörülen du
mansız yakıt ve briket tesislerinden Seyitömer bölge
sinde kurulan ilk tesis 1976 yılında üretime başlaya
cak ve üretilecek 75 000 ton dumansız yakıt Anka
ra ilinin ışıltıma talebine arz edilecektir. 

Taşkömürü üretimi 1976 yılında 5 206 000 ton lin
yit üretimi de 7 575 000 ton olarak programlanmış
tır. Ancak teshin kömüründe çekilen sıkıntı nedeniy
le linyit üretiminde ıhedef 10 milyon ton/yıl olarak 
tespit edilmiştir. 

Üretimin bu seviyeye çıkarılması için, Muğla, 
Yatağan, Sivas, Kangal, Çanakkale, Çan, Bursa - Or
haneli, Kütahya - Seyitömer, Kütahya, Tünçb'üek ve 
Doğu Anadolu bölgelerinde 9 milyon m3 hafriyatla, 
3,2 milyon ton kömür kazısının mümkün görülen 
kısmının TKt'nin kendi imkânları ile, geri kalanının 
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iç firmalara ihale edilmek suretiyle yaptırılması prog
ramlanmıştır. » 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
10. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, çırçır-

lanmtş ve balyalanmış pamuğa tanınan vergi iadesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/911) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması saygryle arz olunur. 
9 .12.1975 

Adana Milletvekili 
Osman Çıtırık 

16 . 8 . 1975 tarih ve 15328 sayılı Resmî Gaze
teye ek mükerrer nüshada yayınlanan 7/10500 Karar 
sayılı 15 . 8 . 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kara
rınca, serbest döviz karşılığında ihraç edilen (çırçır-
lanmış, balyalanmış pamuğa) % 15 oranında vergi 
iadesi uygulanacağı karara bağlanmış bulunmakta
dır. Kararınıza dayanak olarak 27 . 6 .1963 tarih 261 
sayılı Yasanın 1 nci, 28 . 7 . 1967 tarih ve 933 sa
yılı Yasanın 3/c, 4 ve 13 ncü maddeleri gösterilmiş
tir, 

Soru: 
1„ Bu karar gereğince, bugüne kadar hangi fir

malar, ne miktar pamuk ihraç etmişlerdir? Bu fir
malara, ne kadar vergi iadesi yoluyle para aktarıl
mıştır? 

2. Hazinenin zararına, ihracatçı bazı firmalar 
lehine, olan bu işlem yerine, küçük ve orta boy pamuk 
üreticisine, taban fiyatını biraz daha yüksek tutarak, 
üreticinin alın terini değerlendirecek bir yolu izleme-
yişinizin sebebi nedir? 

3. Çırçırlanmış, balyalanmış pamuğu sanayi bir 
mamul sayıyormusunuz? 

4. 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Yasanın 1 nci 
maddesi açıkça (mamullerimize ihraç gücü kazandır
mak amacıyle..) demek suretiyle, vergi iadesinden 
istifade edecek malların sanaî bir mamul olması ge
rektiğini, diğer bir ifade ile sanayi sürecinden geçme
sini emretmiş bulunmasına rağmen böyle bir sanayi sü
recinden geçmemiş olan çırçırlanmış balyalanmış pa
muğa, ihracatta vergi iadesi uygulamanız yasaları zor
lamak sayılmaz mı? 

5. Yasalara aykırı olarak bazı firmalara sağla
dığınız bu paraları, görevinizi kötüye kullandığınız 
gerekçesiyle Hazinenin zararının yasal yollardan bir 
gün sizden tahsil edilebileceğini hiç düşündünüz mü? 
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T. C< 
Ticaret 'Bakanlığı , - 1.3.1976 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel 'Müdürlüğü 

Dosya No:': 19-322-930-70/1656 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.12.1975 tarih ve 7/911-3367/26563 sayılı 

yazıları. 
Adana Milletvekili Osman Çıtırık tarafından pa

muk ihracatında uygulanan vergi iadesi konusu ile 
ilgili olarak Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve tara
fımızdan cevaplandırılması uygun görülen yazılı so
su önergesine hazırlanan ve 23 . 2 . 1976 tarihli 
19-322-930-70/1417 sayıyle Başbakanlığa gönderilen 
yazımız 2 nüsha ekte sunulmuştur, 

Saygılarımla arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

T. C 
Ticaret Bakanlığı 23.2.1976 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No.: 19-322-930-70/1417 
Konu: Yazılı soru önergesi Hk. 

Başbakanlığa 
'İlgi : 7 . 1 .1976 tarih ve 108-38/1129 sayılı ya

zılarına: 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık tarafından pa
muk ihracatında uygulanan vergi iadesi konusu ile 
ilgili olarak Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve tara
fımızdan cevaplandırılmasına uygun görülen, yazılı 
soru önergesindeki soruların cevapları sırasıyle aşağı
da arz olunmuştur. 

Cevap : 1. 1 . 9 , 1975 - 31 , 12 . 1975 devre
sinde pamuk ihracatı tescillerine ait firmalar itiba
riyle liste eklidir. 

'Bu firmalara ne kadar vergi iadesi yapıldığı 
T. Cumhuriyet Merkez Bankasınca katî olarak 1976 
Nisan, Mayis aylarında belli olabilecektir. Ancak alı
nan bilgiye göre bugüne kadar toplam 26 568 016 
TL. vergi iadesi yapılmıştır. 

Cevap : 2. 1974 mahsulünden 1975 mevsimine 
200 b'in tonluk bir stok ile girilmiştir. 1975'in 460 
'bin tonluk üretimi de buna ilâve edildiğinde mevsim 
başında elimizde 660 bin tonluk bir stok teşekkül et
miştir. Taban fiyatlara nazaran dünya fiyat seviye
sinin üstünde kalan fiyatlarımız ile ihracatın yapıl

masına imkân olmadığından, stokları tasfiye etmek 
döviz girdilerimizi artırmak amacıyle ihracatımızda 
en ön sırada gelen pamuğa 13 Ağustos 1974 tarihin
den itibaren % 15 oranında vergi iadesi uygulanması 
kararlaştırılmıştın, 

Alınan bu karar gereğince üretici, elindeki malı 
süratle ve beklemeden kooperatiflere, sanayicilere ve 
ihracatçılara teslim etmiş ve ihraç güçlükleri dolayı-
'sıyle malını taban fiyatı altından satma zorunluluğun-. 
da kalması gibi bir durum önlenmiştir. 

Alınan bu karar sonucu pamuk tescilleri 310 bin 
tona yükselmiştir, 

İhracatın bu seviyeye erişmesi neticesi 4.1.1976 
tarihinde vergi iadesi uygulanması kararı kaldırılmış
tır. 

Cevap : 3 -4 -5 . Çırçırlama ve balyalama ima
lât olduğundan pamuk, sanayi mamulü sayılmaktadır. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi vergi iadesi uygulama
sı sonucu pamuk ihracatımız normal yoluna girmiş 
bulunmaktadır^ 

'Saygılarımla arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Halil Başol 

(Mersin) 
Miktar FOB Değer 

Firma ismi (Kg.) tutarı (TL.) 

Abdullah Akıncı Hlf. 
Akmur Koli. Şti. 
Albert J. Atat 
A. Lafont ve Mah. 
A n Pamuk Tic. 
Asbil Koli. Şti. 
Altınbaş Koli. Şti. 
Alp Perşembe 
Badapak Sa. 
Cezayirliler Koli. Şti. 
Çukobirlik 
Güney Ticaret 
Halil Önal 
Hasan Akel Oğlu 
ilhan Gülser 
İsmet Akıncı 
İbrahim Salen Miskavi 
Karakaya Pamuk Sanayi 
Koton Ticaret 
Moşe Korodo 
Muhittin Ekmen 
Naseh Koli. Şti. 

2 385 
300 
950 
240 

1 395 
50 

100 
3 647 
3 070 

350 
115 460 

6 266 
450 

80 
100 
782 

3 000 
985 

4 100 
2 930 

900 
1 410 

39 495 645 
4 830 617 

15 779 802 
4 162 532 

23 087 187 
77 385 

1 526 676 
58 866 934 
48 465 872 

5 741 437 
1 819 010 662 

103 161 048 
7 116 000 
1 309 800 
1 513 800 

13 123 503 
46 062 101 
16 482 178 
68 656 785 
46 192 031 
14 228 008 
22 584 939 
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(Mersin) 
Firma ismi (Kg.) 

Miktar 

Nevzat Yeniğin 150 
Nisanoğlu Pamuk Tic. 1 200 
Özak Cırcır 300 
Perşembeler Çırçırçılık 1 221 
Pamuk Koli. Şti. 200 
Pakyürek Koli. Şti. 480 
Pamuk ve Toprak Man. 2 244 
Süleyman Yürekli 5 396 
Sarısakal Ticaret 250 
Şükrü Diyap Hlf. M. Diyap 110 
Tömel Koli. Şti. 1 640 
Vedat Kabas . 1 922 
Vitali Mesulam 5 000 

Toplam 

(îzmir) 

Firma ismi 

A. Alfont ve Mahd. Tic. 
Ltd. Şti. 
Abdullah Kalfaoğulları 
Koli. Şti; 
Akınlar Tic. Ltd. 
fsa Ali Albayrak 
Tic. Evi. 
Abdullah Akanıl 
Ayma Dahilî ve 
Har. Ticaret 
Koton Tic. San. A. Ş. 
Akis Ticaretevi 
Charlton J. Graud 
ve Şrt. 
FJtem Özsoy ve evi. 
P. Pajı ve Ogl. 
Koli. Şti. 
S. A. Valensi 
Ömer^S. Ataman 
Nejat Atalan 
M. Ataman B. Erman 
Kadıoğlu Tarım Tic. 
ve San. A. Ş. 
Kadıoğlu Koli. Ort. 
Cahit ve Zikri Güdüm 
Kard. Koli. 

Miktar 
(Kg.) 

734 019 

344 000 
200 000 

60 00Û 
5 385 000 

1 250 000 
500 000 ' 

1 850 000 

2 092 000 
704 000 

7 899 000 
2 391 500 

200 000 
2 568 000 
2 540 000 

2 337 050 
2 038 400 

400 000 

tutarı (TL.) 
FOB Değer 

2 332 764 
19 181 541 
4 823 280 
19 524 588 
3 252 158 
7 850 112 
36 100 600 
91 870 351 
4 011 375 
1 700 320 
25 798 877 
32 439 931 
80 693 650 

169 063 2 691 759 494 

(İzmir) 

Firma ismi 

FOB Değer 
tutarı (TL.) 

10 851 685 

5 833 338 
3 555 000 

981 000 
89 721 712 

23 362 660 
9 819 040 

29 960 550 

35 872 437 
12 452 084 

134 375 397 
42 570 32f 
3 555 417 
43 513 096 
44 005 865 

38 392 570 
34 614 118 

7 016 570 

Özsoylar Koli. Şti. 
Nursal Koli. Şti. 
Transtürk Export A.Ş. 
Birlik Tütün Pamuk 
Gıda Mad. A. Ş. 
Raymond J. Sperco 
Gülen Ticaret Evi 
Mustafa Iriboz 
Adana San. ve Tic. A. 
Batı îth. İhr. Koli. 
Muammerler Adi 
Rom. Şti. 
Cepako 
Misel Arditi ve Ort. 
Koli. Şti. 
Tariş 

Toplam 

(Antalya) 

Firma ismi 

Miktar 
(Kg.) 

750 000 
1 000 000 
4 958 000 

3 678 000 
1 608 935 
590 000 

1 640 000 
Ş. 900 000 

600 000 

400 000 
140 417 

300 000 
37 225 000 
87 283 321 

Miktar 
(Kg.) 

Mehmet Urcu 
Gönen Txaret Koli. Şti. . 
S. Tugayoğlu ve Oğull. K. 
Enver Ak 
Berler Koli. Şti. 
Berberoğulları Koli. Şti. 
Adalet Koli. Şti. 
Pakiş Koli. Şti. 
Yılmaz Büyükcan 
Mustafa Aydın 
Antbirlik Gen. Müd. 

500 
425 

Ş. 670 
400 
700 

1 700 
2 000 
3 000 

550 
1 355 
8 975 

180 
678 

27 333 

FOB Değer 
tutarı (TL.) 

13 708 441 
15 819 350 
83 992 277 

61 706 137 
28 164 639 
10 136 640 
27 541 585 
13 752 362 
10 145 871 

6 962 000 
2 507 939 

5 377 500 
668 983 888 

1 519 161 489 

FOB Değer 
tutarı (TL.) 

8 527 896 
7 147 934 
11 259 796 
6 873, 500 
11 863 320 
28 378 863 
35 096 919 
53 035 964 
9 147 487 
23 582 486 

(*) 153 751 314 
(**) 2 815 668 
(***)11 201 391 

362 682 358 

11. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, ta
rım işlerinde iş ve işçi bulma aracılığı yapan büro ve 
kişilere ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı A. Tevfik 
Paksu'nun yazılı cevabı. (7/915) 

(*) 975/76 Mah.) 
(**) 973/74 Mah.) 
(***) • 974j75 Mah.) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereken işlemin 
yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
9 . 12 , 1975 

istanbul 
Şükriye Tok 

SORU : 
1475 sayılı İş Kanununun 85 nci maddesi gere

ğince, işçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç 
atnacıyle çalışılması ve özel büro açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi aracılığına 
iş ve işçi Bulma Kurumu izin verebilir. 

1.; MC Hükümeti iş başına geldiği tarihten bu-
. güne kadar geçen isüre içinde iş ve işçi Bulma Ku
rumu tarafından, tarım işlerinde iş ve işçi bulma ara
cılığım yapan kaç büro veya kişi vardır? 

2, Bu büro ve kişilerce tarım işçisi olarak kaç 
kadın - erkek işçi müracaat etmiş, bunlardan kaçına 
iş bulunabilm'iştir? 

3. Bu işçiler içinde 1 2 - 1 8 yaş arasında müra
caat eden ve işe yerleştirilenlerin adedi ne kadar
dır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 1 , 3 . 1976 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : (1976) 37-12-6/302 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 5 . 2 . 1976 

tarih ve 7/915, 3376/26593 sayılı yazınız. 
20 , 2 , 1976 tarih ve (1976) 37-12-6/251 sayılı ya

zımız. 
istanbul Milletvekili Şükriye Tok'un tarım işle

rindeki aracılarla ilgili soru önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır. 

1475 sayılı iş Kanununun 85 nci maddesi muva
cehesinde gaye, tarım alanında işe yerleştirme hiz
metinin de iş ve işçi Bulma Kurumu aracılığı ile ya
pılmasıdır. Ancak, aracılara ihtiyaç duyulan kurum 
ünitelerinde aracılık yapmaya yeterli olduğu ve kötü 
hali bulunmadığı anlaşılan her aracıya birer aracı 
formu (F. No. : l/C) düzenlenmekte ve aracı formu 
düzenlenmiş bulunan her aracıya da (Kuruluşlar için 
mümessiline) ünitece «Aracı Belgesi» verilmektedir. 

1975 yık içerisinde aracılara ihtiyaç duyulan ku
rum ünitelerinden tespit edilen bilgilerden; 

1. Sözü edilen Kanun maddesi hükmüne aykırı 
olarak tarım işlerinde faaliyet gösteren bu tür kişi ve 

4 . 3 . 1976 , 0 : 1 

kuruluşların tş ve İşçi Bulma Kurumu kayıtlarında 
mevcut olmadığı, 

Yine aynı yıl içinde tarım alanında iş isteyene iş 
Ve işverene işçi temin etmek üzere 236 kişiye aracı 
belgesi verildiği, 

2. Kendilerine aracı belgesi verilen bu aracılar 
tarafından 25 500 erkek ve 25 490 kadın işçinin te
min edilerek tamamına iş bulunduğu, 

3. Aracı müracaat kartlarına sadece kadın er
kek işçi miktarları yazıldığından, bu işçiler arasından 
12 - 18 yaş arasında müracaat eden ve yerleştirilen
lerin sayısının tespit edilemediği, 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

A. Tevfik Paksu 
Çalışma Bakanı 

12. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Adana Orman Başmüdürlüğünde son beş yılda ya-
pılan tayin ve nakillere ilişkin sorusu ve Orman Ba
kanı Turhan Kapanlı'nm yazılı cevabı. (7/992) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya

zık olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasını caygıyle rica ederim. 

16 . 1 . 1976 
Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tüımer 

SORU : 
Adana Orman Başmüdürlüğünde Cephe Hükü

meti kurulduktan sonra başlayan partizanlık; gerek 
memur tayinlerinde, gerekse millî servetimiz olan or
manlarımızın tahrip ve partizanlara peşkeş çekilme
sinde kendisini göstermiş, orman muhafaza ve bakım 
memurları ile işletme müdür ve şefleri partizanlığa 
zorla itilmişler, bu zorlamaya karşı koyanlar ya baş
müdürlük dışına veya başmüdürlük içerisinde deği
şik ilçe ve bölgelere sürülmüşlerdir. 

1. Adana Orman Başmüdürlüğünde 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975 yıllarında Bakanlığınızca veya baş
müdürlükçe ilçeler bölgeler arasında yapılmış nakil 
Ve tayinlerin yıllara göre sayısı ne kadardır? 

2. Yukarıda sayılan yıllara göre Adana Orman 
Başmüdürlüğünden belediyelere ve belediye mute
metlerine tahsis edilip teslim edilen odun miktarı ne 
kadardır ?Bu belediyelerin ve mutemetlerinin isim
leri ile yıllara göre tahsis edilen odun miktarının bil
dirilmesi? 

(1) Bu soru önergesine bağlı cetveller çokluğu 
nedeniyle yayımlanamamıştır, esas dosyadadır. (7/922) 
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3.; Yukarda sayılan yıllarda vatandaşa verilen 
zati ihtiyaç kereste mllktarı ne kadardır? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 1 . 3 . 1976 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 01.127 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 . 1 . 1976 tarih 7/992-3563.27582 sa. ya. ka. 
Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in Adana 

Orman Başmüdürlüğünde son 5 yılda yapılan tayin ve 
nakillere dair yazılı soru önergesinde istenilen bilgi
lerin, 2 nüsha halinde ilişikte takdim edildiğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan" Kap anlı 
Orman Bakanı 

13. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1974 -
1975 öğrenim yılında Orman Muhafaza okullarından 
mezun olan öğrencilere ilişkin sorusu ve Orman Baka
nı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. (7/1022) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması hususunda aracı olma
nızı saygılarımla tfica ederim. 

30 . 1 . 1976 
Halil Dere 

Muğla Milletvekili 
Soru : 
1. Orman Muhafaza Memuru okullarından 1974 

- 1975 öğrenim yılında kaç öğrenci mezun olmuştur? 
2. Mezun olanlar öğrenimleri ile ilgili görevlere 

atanmışlar mıdır? Atanmayanlar var ise atanmaları 
niçin yapılmamıştır? 

3. Yapılmayan atanmalar için Bakanlığınızca bir 
işlem yapılmış mıdır? Bu atanmalar ne zaman tamam
lanacaktır? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 1 , 3 .1976 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 01.240 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 2 . 1976 tarih ve 7/1022-3662-28273 sa. 

ya. ka. 
•Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 1974 - 1975 yı

lında Orman Muhafaza okullarından mezun olan öğ
rencilerle ilgili yazılı soru önergesi tetkik ettirilmiş
tir: 

— 59 
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1. 1974 - 1975 öğrenim yılı döneminde Orman 
Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezlerinden 541 Or
man Muhafaza Memuru adayı mezun olmuştur. 

2. Mezun olanların tamamının dağıtımı taşra ku
ruluşlarımıza yapılmış ve kadroları 28 . 1 . 1976 tari
hinde gönderilmiştir. 

3. Tayinleri, ilgili taşra kuruluşlarımızca pey
derpey yapılmaktadır. 

Arz ederim. Saygılarımla. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

14. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, tayin 
edilen müşavirler ile yazdırılan bir esere ilişkin soru
su ve Kültür Bakanı Rıfkı Danışmanın yazılı cevabı. 
(7/1023) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılması hususunda aracı olmanızı 
saygılarımla rica ederim. 

30 . 1 . 1976 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. Bakan olduğunuzdan beri kaç müşavir atadı

nız? Bu müşavirlerin ihtisas alanları nedir? 
2. Atamalar Bakanlığın gereksinimden ötürü mü 

yoksa adama iş sağlama zorunluğundan mı yapılmış
tır? 

3. Müşavirler fiilen çalışmakta mıdırlar ve ne gibi 
görev yapmaktadırlar? 

4. Kanunî Sultan Süleyman için Bakanlıkça yaz
dırılan kitapta yer alan, ünlü padişahın katil ve işret 
düşkünü olduğunu belirten ifadelere siz de katılıyor 
musunuz? Katılmıyorsanız eserin bu şekli ile basılı
şına neden olanlar için bir koğuşturma yaptıracak mı
sınız? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 26 . 2 . 1976 

Eğitim ve Personel Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 209-0(22)-1-2159 

Konu : Muğla Milletvekili Sn. Ha
lil Dere'nin soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 2 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1023-3663/28274 sayılı yazınız K: 
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Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru öner
gesinde cevaplandırılmasını istediği hususların cevap
ları ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 

Muğlia Müiletvelkli Sayım Halil Dere'îîltm sorula-
onun cevaplan : 

1. — Kültür Balkanı olduğumdan berfi 10 Ba-
Ik'aınliik. MüşavM aifcanlmtışltur, Buinllarım İhitisas alan
ları 3 ncü rnajdldede isiimılieırlin 'kjanişısuridla befttilrniiştlr.; 

2. — Atamalar, Bakanlığım ibJüiyaci'nı tkaırişı/lla-
ıriaik üzleırle yapılmıştır. 

3. — Müşavirler filen çallıısjmıalkttaidıırlar, iiıfoas 
aflanlları ve yaptıkları görevler şöyledlir; 

Dr. Cabiıt Kıınay : Arlkeiölog - Filolog - (Etföbiiyait 
diokltoru) güzel sanaitilaır, elsikü eserler ve müzeter ite 
tfölklor konularında Müsteşara yardıimcı oiknaktia-' 
»dır. 

SıdlıâJh'aititiiın O'ntaç : Eğilimdi 
Ralsiîlm C>zldenören : Hukukçu 
Sdlâtıaltltlin Ortaç ve Raisıim Özdenöraı yeri ve 

yabancı basınlda kültür konularımda yayınlanan çe-ı 
şliltfi yazı ve ftaberî'erin- imüdianm'elsfi, değlerlendliril-
smiösi AştorM yapmak ve bdüdli sürelerde rapora 
ıbağlıyarialk Bakanlığa suintaaikla görevldlifrler. 

T. Yılmaz ÖKtunia : Tarıifoçli - Yazar. 
Bakanlığın Türk Musikisi Kurulu Üyesidir. istan

bul'da fcurullmiakta olan Devlet Klâsüık Türk Muısi-
kfoli Korosunun kuruluş hazırfıklarını yapmaktadır. 

İhsan Akpolat: Eğffitlimci - okul idareıdisü 
Boş bulunan, Ankara Devlet Konservaıtuvaırı 

Müdürlüğüne ücr'eltsllz olarak vekâlet etmektedir. 
Oısımlan Saraç : Arap dilli ve edelbliyaltı. 
Isltaribul kültiüphartelerlinldJeikıi yazimıa eserler üze-

riinde çalışmaktadır. 
©alhatlfcin Akay : Eğfittaıd, ressam. 
Boş bulunan, Güzel Sanajtllar Genel Müdür Baş-

yardılmcılığına üoretsüz olarak vekâlet eltimJekJtedıir. 
Muhıs/in Canpolalt : Eğiitlimc'i, okul idarec&fi. 
Konservatu varların eğitim program ve planları

nın haizıdaniması işîeddi yapmakltadır, 
M. İhsan Kıygı : Yüksek mıimar. 
Boş bulunan, Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü

dür Yardımcılığına ücretsiz olarak vekâlet etmekte
dir. 

Orhan Suner : Hukukçu, avukat, sevk ve idare 
uzmanı. 

Henüz göreve başlamamıştır. Başladığında idarî 
ve sosyal işlerle ilgili görevlerde çalışacaktır. 
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I 4. — Fairfax Dovvney tarafından yazılan Kanunî 
Sultan Süleyman adlı eserin Türkçeye çevrimeslni 
Atatürk lüzumlu görmüştür. Bu tercümeyi ancak 
Enis Bebiç Koryürök'in yapaibilediğini düşünmüş ve 
ona tercüme ettirmiştik. Bu kitap 1950ı yılında Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Yeni
den basılan şekli, oldukça tashiih edilmiş dummda-
dır. Bir yabancının yazdığı eserde bizi toptan met
hetmesi beklenemez. Heyetii umumiyesinin lehte ol
ması ve Türk tarih'inin bir devri hakkınıda çok lehte 
ifadeliler ihtiva etmesi önemlidir. 

15. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 1973 -
1974 -1975 yıllan Ege tütün piyasasına ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı 
cevabı. (7/1025) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

3 . 2 . 1976 
Balıkesir Milletvekili 

Necati Cebe 
Soru: 
1. Ege tütün rekoltesi, 1973, 1974 ve 1975 yılla-

I rında kaçar ton olarak gerçekleşti? 
2. Son üç Ege tütün piyasasının her birinde, Te-

kel'in, 
a) Satın aldığı tütün miktarı kaç tondur? 

I b) Ödediği para toplamı nedir? 
c) Verdiği en yüksek ve en düşük fiyat ne ol-

I muştur? 
I d) Ortalama fiyatı ne olmuştur? 
I 3. Son üç yılın Ege tütün piyasasına rastlayan 

günlerinde tütün ihraç fiyatları nedir? 
I 4. iki yıllık bir aradan sonra Tekel'in bu yıl ıs-
I karta çıkarma uygulamasına yeniden başladığı doğru 
I mudur? Doğru ise, 
I a) Tekel'in çıkardığı ıskarta miktarı nedir? 
I b) Tüccarın çıkardığı ıskarta miktarı nedir? 
I c) Üretici zararına olan bu uygulamaya hangi 
I gerekçe ile dönülmüştür? 
I 5. Tekel'in 1975 ürünü tütün bedellerini üretici-
I ye vaktinde ödeyebilmesi için alınan tedbirler neler

dir? 
I 6. Tüccarın ödemeyi geciktirmesini önleyici ted-
I birleriniz nelerdir? 
I 7. İçinde bulunduğunuz ekim yılında, üretici kre-
I dilerinin koşulların gerektirdiği ölçüde artırılması için 
I girişimlerde bulunmayı düşünmekte misiniz? 
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T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 2 , 3 . 1976 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 

Sayı : 054-1657 

Konu : Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe'nin önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 
16 . 2 . 1976 günlü 7/1025-3665/28276 sayılı yazıla
rı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin 1973 -
1975 yıllan Ege tütünleriyle ilgili, 3 . 2 . 1976 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabı 3 nüsha olarak ilişik
te sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Orhan Öztrak 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin, 1973 -
1975 yılları Ege tütünleriyle ilgili, 3 . 2 . 1976 tarihli 
yazıh soru önergesinin cevabıdır. 

1. Ege tütün rekoltesi 1973 yılında 95 448, 1974 
yılında 129 903, 1975 yılında da 113 000 ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

2. 1973-1975 yılları Ege piyasasında, Tekel İda
resince satın alınan tütünlerin miktarı ile, bunlar için 
ödenen para ve en çok en düşük ve ortalama fiyat
lar aşağıda gösterilmiştir. 

Satın 
Alınan Bedel 

Yıllar Ton TL. 

1973 54.319 1 184 253 360 
1974 59.178 2 694 977 546 
1975 75.640 2 788 334 000 

En fazla En düşük Ortalama 
Fiyat Fiyat Fiyat 

25.00 10.00 21.80 
33.00 12.50 28.64 
43.00 20.00 36.85 

3. 1973 - 1974 yularında Ege tütün piyasasının 
açıldığı tarihlerdeki ihraç fiyatlar : 

A.G. B.G. K.P. 
Yıllar $ $ $ 

1973 2.95 2.55 1.60 
1974 3.75 3.30 2.15 

Olup, 1975 ürünü tütünlerin ihraç fiyatları Eylül 
1976 ayında Ticaret Bakanlığınca tespit edilecektir. 

4. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tekel Ge
nel Müdürlüğünce Ege Bölgesinde satın alınan tütün
lerden iskarta çıkarılmamaktadır. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 
18 nci maddesinin ikinci fıkrasında, kırıntı yanık ka
ra yeşil, çürük ve görmezlerin denge konulmayacağı 
belirtilmiştir. 

Bu nedenle, denklerde bu gibi değersiz tütünlerin 
bulunduğu görülmesi halinde, bunlar değerlendirme 
haricinde {utulmaktadır. 

5. Tekel İdaresince satın alınan tütünlerin ambar
lama ve tesellüm işleri ambarlama ve sevkiyat olanak
larının elverdiği nisbette, süratle yapılmakta ekicile
re paralarının bir an evvel ödenmesine çalışılmakta
dır. 

Tüccarların satınaldıkları tütünlerin bedelini öde
mekte gecikmemeleri için, parasını ödemeyen ekiciye 
taşıma belgesi verilmemektedir. 

Aynı zamanda ekiciye olan vecibelerini yerine ge
tirmeyen tüccarların tütün ticaret belgeleri iptal edil
mektedir. 

6. Tütün tarımı için Kredi, Ziraat Bankası ve 
Kooperatiflerce verilmekte olduğundan, bu konu ile 
Bakanlığımız ilgili bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

....>... > © < ...<.... 
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Saat : 15.00 

1 
• BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

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) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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 
amacıyle 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-
yasa'mn 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 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 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyie 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Hasan 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 
öuergesi. (10/18) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ije 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 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
!02 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 İçtüzüğünün 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 ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

11. — Giresun Milletvekili 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 Emin 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 Milletvekili 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 Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rımda meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir- ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı 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 Çakımur 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 pazarlan-
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 Altmsoy 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 Milletvekili 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
rım saptamak amacıyle Anayasanın 83 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 
mşaat 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 duş etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın £8 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca 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 anlmasına 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 ulaşmadığım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 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 sorunlarım 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 çalışmadığını, 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

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

40. — İzmir Millet vekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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, Müiet Meclisi içtüzüğünün 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) j 

44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
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 Tunceli'li 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. — Durdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 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
kili olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa-
n n 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 içtüzüğünün 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 Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
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 103 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 yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 



52. —'• İstanbul 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 yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis 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 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

55. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 
Anayasmn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi On;ıl 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 
arkadaşmın, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (İÇ/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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis 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, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 1G2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

61. — Malatya Milecvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
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 Hortoğîu 
ve 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddi
alarının doğru olup olmadığını saptamak amaciyîe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103. ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

64. — 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 
içtüzüğünün 192 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

65. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

66. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 



67. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi Tutanaklarına *ve 
basma intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

68. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının,- süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

69. —- Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

70. — Demokratik Parti Grupu adına Grup Baş-
kanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ile Niğ
de Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, kamu kuruluş
larına yurt dışından yapılan alımlarda komisyoncu
luk, aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak; rüş
vet ve yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/79) 

71. — Çankırı Milletvekili Metımet Ali Arsan ve 
9 arfkatiaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç-
hiza't Falbrikaisının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 
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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 llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

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

4. — İstanbul 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
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

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 soru önergesi 
(6/34) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 
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13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili ihsan 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 Keskıni'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — istanbul Milletvekili Gülhıs 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 tlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
tn Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 
' 32. — içel 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) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü som 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. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkirr 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'ın, 
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 Evüyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgiii ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. -^ Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı'nm. 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı'nm, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelcrindcki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakarın,dan 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'm. 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/9!) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve îmar ve îskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı'nm, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı'nm, 
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 admı değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri 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 Başba
kandan söziü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı'nm, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'm, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/105) 

61. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (fi/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 söziü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğia Milletvekili Ahmet Buidanlı'nm. 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağma il iş!; in Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 

Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi 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) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'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 ilişkin 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 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kuruiu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldarılı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
'Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamla a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Bulcianh'nm, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb^ 
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ-
tanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından 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, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'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 (67155) 

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) (*) 
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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 Bakanından 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 İşleri Bakanından söz
lü som önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili 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'nm, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından 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 İhsan 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 Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin îmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — İstanbul Milletvekili İhsan 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 İçişleri 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 irfan Yankutan'm, 
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 Yüeel'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
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, Bokı 
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 
som önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
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 sora önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi' 
(6/185) 
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124. — Zonguldak Milletvekili ©rhan Göncüoğ-

hı'nun* Basın Yaym 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 akanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
Ul, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şalısın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/199) (*) 

127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. ^ , Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Aha adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan. Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önejgesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. —K Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin 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. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'm, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan . söziü soru 
önergesi. (6/2Q9) (*) 

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 Hajit Evli-
ya'aın, Bakanlığın yüksek dereceli memurferından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidantı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlefc Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâ i Baloğiu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195* 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Bufdanlının, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya MiHetvekili Fahri özçelik%ı, An
talya - Aşpendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sö?lü sora önerge
si. (6/222) (*) ^ 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspehdos 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 Ozçelik'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'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıa, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 
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149.— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. istanbul 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, 
Danıştâyın 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) 
{*) : 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm 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 sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — istanbul. Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul 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 içişleri 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. — istanbul 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) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alman 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 açak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili Ilter 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. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklı yan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — içel 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 Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLÎFLERÎYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 24.2.1968 tarihli ve 1C05 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili t. 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 ve tçel Milletvekili Oral Mavioğlu'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. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Ka
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rıları ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Bahriye Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletve
kili İsmail Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. 
Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 14.7.1975) 

3. — 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. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

4. — 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) 

5. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 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) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 16-10 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) 

7. — 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) 

8. — 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 İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç-
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işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

9. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy 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 10. — İstihdam politikasıyle 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 11. — 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) 

X 12. — 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) 

13. — 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) 

X 14. — 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) 

15. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

16. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

(72 nci Birleşim) 
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17. — 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 işler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

18. — Edirne Milletvekili llhâmi 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) 

X 19. — Kütahya Milletvekili İlhan 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) 

20. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
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) 

21. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

22. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlert îç 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 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti-arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 24. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 


