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1. — Hakkâri Milletvekili Mikail îlçin'in, 
Hakkâri bölgesinde öteden beri devam edege-
len, jandarmanın halka ve memurlara karşı yasa 
dışı tutum ve davranışlarına dair gündem dışı 
konuşması 413:414 

2. Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'm, gübre dağılımındaki adaletsizlikler ve 
yetersizliklere dair gündem dışı konuşması ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Korkut 
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maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tekli-
fbnin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
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Başbakan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
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mer'in, Eğitim Araçları Merkezinde çalışan öğ
retmenlerin iş güçlüğü ödeneklerine ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem'in yazılı cevabı (7/1038)- 4311:432 

10. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Ankara Numune Hasvanesi doktorlarına 
gönderilen mektupların hastane yöneticilerince 
açıldığı iddiasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Ulaştırma Bakanlarından sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/1054) 43143 3 

i!. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon - Şuhut - Bozan köy 
yolunun yapımına ilişkin sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/1058) 433 
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davranışlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı Ali, Naili 
Erdem'in yazılı cevabı (7/1059) 433:434 

13. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
İçel ilinde uygulanan götürü ziraî gelir vergisi 
indirimine ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve 
Havvancılık Bakanı Korkut özal'ın yazılı ce
vabı (7/1081) • 434:435 

14. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm, 
Çankırı Yapraklı kazasına bağlı bazı orman 
içi köylülerine fazla kesim ve çekim bedelle
rinin ödenmeyişine ilişkin sorusu ve Orman 
Bakanı Turhan Kapanlı'nm yazılı cevabı 
(7/1082) 435:436 

15. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, 
Ağrı Eleşkirt ve Diyadin Temel Eğitim yatılı 
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rina ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/1086) 436.437 

16. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'an, 
bazı iiyatro eserlerinin yasaklanmasına ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakanı Rıfkı Danışman'ın 
yazılı cevabı (7/1088) 437:438 

17. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin.. 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca başlatılan 
«konutsuza konut» kampanyasına ilişkin sorusu 
ve İmâr ve îskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı 
cevabı (7/1093) 438:439 

18. — Hatay Milletvekili Mehmet Sön-
mez'in, sahte belgelerle vergi iadesi, gümrük 

Sayfa 
indirimi ve teşvik tedbirlerinden yararlanan
lar hakkında dava açılmasına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1105) 439:440 

19. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in. 
İtalya'ya mobilya ihracına ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı 
(7/1106) 440:441 

70. — İçel Milletvekili Süleyman Şim-
şek'in. memur emekli ikramiyesinin otuz maaşa 
çıkarılmasıyle ilgili yasa teklifine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün yazılı cevabı (7/1114) 441:442,, 

- f • »••-<• "T 

I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara-
verilse de çoğunluk olacağı muhtemel görülmediğin
den: 

3Q'Mart 1976 Salı günü saat 15.C|C:'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

/. Efem Kılıçoğlu Halil Karaath 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

29 . 3 . 1976 Pazartesi 

Teklifler 

1. — Ankara Milletvekili Turgut Toker ve 27 ar
kadaşının, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 11Cİ1 sayılı Ka
nunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 4 ncü madde
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/567) (Plan 
Komisyonuna) 

2. — Ankara Milletvekili Turgut Toker ve 27 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Ka

nuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/568) (Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 

arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun 
geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) 

— 411 — 
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(S. Sayısı : 175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1975, 26 . 3 . 1976) (GÜNDEME) 

4. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 

fıkralar ekenmesine ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi 
(2/415) (S, Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 
(GÜNDEME) 

30 . 3 . 1976 Salı 

Teklifler 
1. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 5434 sa

yılı T. C. Emekli Sandığı- Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra ve bu Kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair Kanun teklifi. (2/569) (Plan Komisyonuna) 

2. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 3.6.1929 
tarihli ve 1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 
6535 sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek madde eklen
mesine dair Kanun teklifi. (2/57C0 (İçişleri ve Plan 
komisyonlarına) 

3. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra ve bu Kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair Kanun teklifi. (2/571) (Plan Komisyo
nuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi İbra
him Teıvifi'k Kuıtlar'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na bir geçici madde eklenmesine dair Kanun teklifi. 
(2/572) (Plan Komisyonuna) 

5. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 
657 sayılı Devlet memurları Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılma
sına ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Ka
nun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü 
hakkında Kanunun ek geçici 4 ncü madde (f) ve (i) 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi. 
(2/573) (Plan Komisyonuna) 

Yazılı Sorular 
6. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüTün, 

Ankara Numune Hastanesi Başhekimine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/114Q) 

7. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 
tütün mamulü satanların yüzde farklarının ödenme
sine ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1141) 

8. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Silif
ke Atatürk Ortaokulunda görevli iki öğretmenin par
ti propagandası yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1142) 

9. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gire
sun Seka -Aksu müessesesinde çalışan bazı işçilerin 
karakolda dövülmelerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1143) 

10. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Bulancak Orman İşletmesi Müdürlüğünde gö
revli Bölge Şefinin nakil işlemine ilişkin Orman Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1144) 

11. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1976 yılında Bingöl İline yapılacak yatırım
lara ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1145) 

12. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
mıan'ın, 1976 yılında :Binlgöl İlline yapılacak yatırım
lara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1146) 

13. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın 1976 yılında Bingöl İline yapılacak yatırım
lara ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1147) 

14. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın 1976 yılında Bingöl İline yapılacak yatırım
lara ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1148) 

15. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın 1976 yılında Bingöl İline yapılacak yatırım
lara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1149) 

16. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1976 yıllımda Bingöl lifin© yapılacak yatırım
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1150) 

17. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1976 yılında Binlgöl İlline yapılacak yatırım
lara ilişkin Sağlık ve Sosya Yardım Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1151) 

18. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1976 yılında Bıinigöl İlline yapılacak yatınım -
lara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1152) 
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19. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Er
man'ın, 1976 yıllımda Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1153) 

2Q. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1976 yıllında Bingöl tüne yapılaoaik yatırım

lara ilişkin İmar ve iskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1154) 

21. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 - 1976 öğretim yılında Ankara Ticaret ve Tu
rizm Öğretmen Okuluna alınan öğrencilerin giriş pu
anlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1155) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Salonda hazır bulunan sayın üyelerin beyaz 
düğmeleri kullanmak suretiyle yoklamaya katılma-
arını rica ediyorum efendim. 

Yoklamayı otomatik cihazla yapıyoruz. Yokla
maya katılmayan sayın üyelerin, yoklamaya katılma
larını rica ediyorum^ 

III. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok, Yoklama işlemi bitmiştir. 

Salonda, görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz 
vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Hakkâri Milletvekili Mikail İlcin'in, Hak
kâri bölgesinde öteden beri devam ede gelen, jandar
manın halka ve memurlara karsı yasa dışı tutum ve 
davranışlarına dair gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — Bazı gündem dışı söz istekleri var. 

Hakkâri Milletvekili sayın Mikail İlcin, Hakkâri 
bölgesinden öteden beri devam edegelen, jandarma
nın, halka ve memurlara karşı yasa dışı tutum ve 
davranışlarıyle ilgili olarak söz istediniz; buyurun 
efendim. 

Süreniz beş dakika Sayın tlçin. 

MİKAİL İLCİN (Hakkâri) 
ce Meclisin mümtaz üyeleri; 

Sayın Başkan, Yü-

Ülkemizin iç emniyet ve asayişini temin, vatan
daşın canını, malını ve namusunu korumakla görevli 
Cumhuriyet Jandarmasının bölgemizdeki görevli bir
likleri, maalesef Cumhuriyetin ilânından beri, bilhas
sa hudut kesiminde vazife yapanlar, tüm yasaları, iç 
hizmet talimatnamelerini ve yukarıdan verilen emir
leri hiçe sayarak, adlî ve idarî görevlerini yaparlar
ken, 50 yıldan beri devam edegelen, küfür, dayak 
ve falaka metotlarından bir türlü vazgeçemediler. 

— 413 — 
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Üzülerek belirtmek isterim ki, bugüne kadar iş
başı yapmış siyasal iktidarların hiç birisi, kanserden 
beter, Doğu'daki jandarma rezaletini, mezalimini ele 
almamış, buna bir son vermemiş veya vermek iste
memiştir; millet olarak bunun çok zararlarını da gör
memize rağmen. 

Demokratik hukuk devleti Türkiye'nin, 20 nc'i 
yüzyılın ikinci yarısında, öz vatandaşlarına, insan hak 
ve hürriyetlerini kısıtlayıcı, kişinin şeref ve haysiye
tiyle bağdaşmayan, çağdışı, dünyanın hiç bir yerin
de görülmeyen uygulamalara son vermemesi, Devlet 
ve Hükümet için utanç verici, asil milletimiz için de 
yürekler acısı bir tablodur. 

Vatandaşlarımız, haklı olarak, antidemokratik, 
zecrî, gayri insanî ve gayri kanunî yönetimden bir an 
evvel kurtulup, Batı'daki kardeşleri gibi, refaha ve 
gerçek özgürlüğe kavuşup insanca yaşamayı bekler
ken, aksine yeni yeni gelişmelere şahit olmaktadır. 

İlimizin Ördekli Jandarma Karakol Kumandanı 
olan Uzatmalı Çavuş, 9 . 3 . 1976 günü akşamı, köy 
okul öğretmeni Süleyman Güllü'yü jandarma ile ka
rakola celbederek, «İhzarın var, bu gece Hakkâri'ye 
gideceksin, hazırlan» demiştir. Öğretmenin de, «Ge
ce karlı havade gidilmez, hayatî tehlike vardır, yarın 
erken giderim» demesi üzerine, öğretmen Süleyman 
nezarete atılmış, sabaha kadar falakaya yatırılmak 
suretiyle ihzar müzekkeresinin ilk infaz safhasına alış
tırılmış, vatandaşlara yapıldığı gibi Cumhuriyet öğ
retmenine de uygulanmıştır. Öğretmen ertesi gün 
köylülerin yardımı ile Hakkâri'ye götürülmüş, ora
dan da Van Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. 

Diğer taraftan, Şemdinli İlçe Merkez Jandarma 
Karakol Komutanı Astsubay Yusuf Ziya Altan da, 
son altı ay zarfında, biri köy muhtarı olmak üzere 
11 vatandaşı sebepsiz olarak çarşının ortasında döv
müştür. Dövülen muhtar Mehmet Camiye ile, cesa
ret edip şikâyet eden diğer mağdurlar, her an için 
Karakol Komutanının bir komplosu neticesinde jan
darmaların kurşunlarına hedef olacaklarını korku ile 
beklemektedirler. 

Arkadaşlar, vatandaşlarımıza devamlı, muhtarları
mıza da köylerde ara sıra dayak atıldığı için bizler 
bunu tabiî karşılıyoruz, ancak öğretmenlerimize, sö
züm ona adaletin ilk kapısı olan jandarma karakol
larında falakanın reva görülmesi hiç bir çağda görül
memiştir. Buna rağmen suçu jandarmada değil, ka
sıtlı ve maksatlı olarak, orada yaşayan vatandaşları 
okutup eğitmemekle, ona dayak attırma ortamını ha
zırlayan hükümetlerde; tecrübesiz, yeteneksiz ve ge

nellikle sorumsuz ellere teslim edip, "hudut boylarına 
dağıtan ve onu murakabesiz bırakan yetkililerde bu
luyorum. Jandarmanın halka ne şekilde muamele et
mesi gerektiği, yasalar muvacehesinde yetki ve sorum
lulukları eğitim merkezlerinde etkin bir şekilde öğ
retilmeli ve eğitilmelidir. Jandarmamız hâlâ ihzarı, 
elindeki mevcut mevzuata uygun olarak infaz etme
sini bilmemektedir. 

Doğuya gönderilecek mülkî amirlerle, jandarma 
kumandanları, idareci, tecrübeli ve halka kem gözle 
bakmayıp, ona şefkat gösterecek, bir ölçüde gelenek
lere saygılı olmasını bilecek seçkin kişiler olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın İlcin, toparlayın efendim. 

MİKÂİL İLCİN (Devamla) — Az kaldı efendim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümeti millî bir göreve 
davet ediyorum. Asırlar boyunca geri bırakılmış böl
gelerin başında gelen Hakkâri ilimizde, her türlü 
mahrumiyetlere göğüs gere gere ve fedakârca oku
maya, Türkçe öğrenmeye, ilme ve irfana muhtaç, mil
lî lisanını bilmeyen çocuklarımıza «Hûda ya Allah, 
«diye» ye anne, «nan» a ekmek ve «av» a su deme
lerini öğreten öğretmenlerimize karşı bundan böyle 
vahşiyane davranışlarda bulunulmaması hususunda 
âcil ve kesin tedbirlerin alınmasını; artık falakaya, 
dayağa, zulme, işkenceye, angaryaya ve tüm antide
mokratik uygulamalara son verilerek, yörede kanun 
hâkimiyetinin mutlak surette hâkim kılınmasını talep 
ediyorum. Hükümet, yukarıda izah ettiğim yüz kı
zartıcı tabloyu ortadan kaldırdığı takdirde, temsil et
tiğim halk adına şükran borcumu eda etmeyi şeref 
telâkki ederim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlcin. 

2. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
gübre dağılımındaki adaletsizlikler ve yetersizliklere 
dair gündem dışı konuşması ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'ın cevabı. 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sayın İbrahim 
Akdoğan gübre dağılımındaki adaletsizlikler ve ye
tersizliklerle ilgili gündem dışı söz istemişsiniz. 

Buyurun efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, milyonlarca köylü ve çift
çimizin içinde bulunduğu gübre sıkıntısını dile ge
tirmek, nedenlerini ortaya koymak amacıyle söz al
mış bulunuyorum. 
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Ülkemizde milyonlarca çiftçi ve köylü, had saf
haya varan gübre temin edememe sıkıntısı ile karşı 
karşıyadır. Toprağa gübre atma mevsimi birçok yer
lerde geçmiş, bazı yerelrde ise geçmekte olmasına 
rağmen, çiftçilerimiz halen ihtiyacı olan gübreyi te
min edememiş bulunmaktadırlar. Yeterli ve istediği 
kalitede gübreyi bulamayan köylümüz bu yıl alın 
terinin ve emeğinin en tabiî karşılığı olan ürünü ala
mamak tehlikesi ile karşı karşıyadır. Köylümüzün 
içinde bulunduğu gübre sıkıntısının baş sorumlusu, 
işbaşında bulunan Demirel Hükümetidir ve bu Hükü
metin izlediği sakat, yanlış gübre politikasıdır. İş
başında bulunan Hükümetin yanlış gübre politikası 
yüzünden milyonlarca köylü gübre bulamazken, köy
lümüze tahsis edilmesi icap eden ucuz gübre, birta
kım gayrimeşru yollarla ilâç, boya ve plastik gibi sa
nayi dallarına aktarılmaktadır. Gübre fiyatlarının 
indirilmesi için tatbik edilen sübvansiyondan, yani 
yüz milyonlarca liradan büyük bir kısmından köylü 
değil, biraz evvel işaret ettiğim sanayi dalları fayda
lanmaktadır. Bu tür sanayicilerin kasalarına gayri meş
ru yollardan milyonlarca lira para akmaktadır. 

Ben bir muhalefet milletvekili olarak görevimi ;>ir 
yıl evvel yapmış ve Hükümeti bu hususta uyarma /a 
çalışmıştım. «Gübre Fiyatları İndirimi» adı altında 
yapılan indirimin, eğer etkili tedbirler alınmazsa bü
yük ölçüde sanayi kesimine yarayacağını, bu kesime 
gayrimeşru kazançlar temin etme olanağım verece
ğini Sayın Başbakana yönelttiğim bir soru önerge
siyle belirtmeye çalışmıştım. Soru önergeme Sayın 
Korkut Özal'ın imzasıyle gelen cevapta, tarım kesi
minden sanayi kesimine gübre kaçırıldığı kabullenmi
yor; fakat, «miktarı bilinemiyor» deniliyordu. Bu
gün artık, gerçekler karşısında tarım kesiminden sa
nayi keslimine kaçırılan gübre miktarı meçhulümüz de
ğildir» 

Milyonlarca köylünün, ihtiyacı olup da temin et
me olanağı bulamadığı kadar gübre, tarım kesin.vn-
den sanayi kesimine kaçırılmış gübre demektir. Bir 
başka deyişle, köylünün gübre ihtiyaç açığı sanayi 
kesimine gayri meşru yollardan aktarılan gübre mik
tarı demektir. Bu gerçek de 100 milyonla ifade edi
lebilir. Yani gübre fiyatlarınla tatbik edilen sübvansi
yondan, 100 milyonlarca liradan, köylüden daha 
çok, ilâç, boya ve plastik gibi sanayi dalları fayda
lanmıştır. 100 milyonlarca lira Hazineden sanayi k& 
simine peşkeş çekilmiştir. Böylelikle, bu Hükümetin 
kurulmasında büyük gayret ve katkıları bulunan sa
nayiciler mükâfatlandırılmışlardır. 
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Sayın milletvekilleri, Demirel hükümetleri ne za
man işbaşına gelse, gayrimeşru yollardan milyonlar 
kazananların adedi hızla artmaktadır. Devlet kasa
sından ferdi zengin etmek Demirel hükümetlerinin bir 
geleneği haline gelmiştir. Gübre fiyatlarına tatbik edi
len sübvansiyondan milyonlarına milyonlar katanlar 
bunun en son örneğidir. 

Büyük müjdelerle ilân edilen gübre fiyatları in
diriminden köylümüz büyük ölçüde faydalanama
maktadır. Ziraî Donatım Kurumu şubeleri önünde 
günlerce, haftalarca kuyruklar meydana gelmekte, 
yine de köylümüz, çiftçimiz ihtiyacı olan gübreyi te
min etmekte büyük güçlükler çekmektedir. 

7,5 aylık Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi dönemini «kuyruk devri» olarak ilân eden
leri, çiftçilerimiz, günlerce gübre kuyruğunda bekler
ken zaman zaman cereyan eden müessif olaylar kar
şısında her halde hayırla yâd etmiyorlardır. 

«Devletin kasasından hiç kimsenin zıkk;mlanma-
sına göz yummayacağız» diyenlerle, saçı bitmemiş ye
tim hakkından bahsedenlerle, devlet kasasından fer
di zengin etmeyi bir gelenek haline getirenlerin or
taklığı olan bu Hükümetin geniş halk yığınlarının 
sorunlarına köklü çözüm yolları getiremeyeceği, her 
konuda olduğu gibi, bu konuda da açıkça ortaya 
çıkmıştır. 

Bugün köylümüzün içinde bulunduğu gübre sı
kıntısının bir nedeni de, Hükümetin zamanında güb
re ithal edememesi olmuştur. Köylüye tahsis edilen 
ve sübvansiyon tatbik edilen gübrenin el altından, 
gayrimeşru yollarla sanayi kesimine kaçırılmasına se
yirci kalan Hükümet, tarım kesiminde meydana ge
len açığı kapatmak için süratle gübre ithal etmek 
mecburiyetinde iken, bugün mevsimi geçmekte ol
masına rağmen bu görevini yerine getirememiş ve 
bugünkü gübre sıkıntısına yol açmış bulunmaktadır. 
Bugün bölük pörçük ithal edilen gübre, köylünün 
ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Bu ithal edilen güb
renin de bölgelere göre dağılımı çoğu zaman anlaş
mazlıklara yol açmakta ve bölgelerarası bir yarış ha
line gelmektedir. 

Köylünün Teknik Ziraat Teşkilâtından aldıkları 
ihtiyaç belgeleri üzerinde de durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, lütfen toparlayın 
efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Topluyo
rum efendim. 

Sayın Bakanın soru önergeme verdiği cevapta, 
«Çiftçilere kendi ihtiyaçlarından fazla gübre veril-
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m-meşini teminen,'görevli kuruluşlardan sağhnacak 
gübreler Teknik Ziraat Teşkilâtından alınacak bel
gelere istinat ettirilmektedir» deniliyordu. Bugün ih
tiyaç belgeleri gelişigüzel verilmektedir, hakikî ihti
yaç sahibi çiftçi 500 kilo gübre alamazken, haftalar
ca Ziraî Donatım Kurumu şubeleri önünde beklerken, 
bazı büyük çiftçilerin ihtiyaçlarından fazla gübre al
dıkları, stoklama yoluna gittikleri ihbar edilmektedir. 
Spekülatif amaçlara yönelik eğilimi artıran ihtiyaç 
belgesi müessesesi çok sıkı bir şekilde kontrol edil
melidir. 

Zamanın dar olanakları içinde, çiftçimizin gübre 
temmindeki çektiği sıkıntıları dile getirmeye çalıştım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Cevap vermek üzere Tarım Bakanı Korkut Özal, 

buyurun efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
değerli milletvekilleri; gübre temini ve dağıtımı ko
nusunda söz almış bulunan değerli arkadaşımın or
taya getirdiği- konular hakkında, Bakanlığın, Hükü
met adına görüşünü arz edeceğim. 

1976 senesi, genel olarak, gübre talebi bakımın
dan, geçmıiş senelerde benzeri bulunmayan ölçüde, 
yüksek bir talep taşıyan b'ir senedir. Yüce Heyetini
ze bazı rakamları arz ettiğim zaman, geçmiş seneye 
göre, bu seneki gübre artışının ne kadar hızlı bir ge
lişme gösterdiği ortaya çıkacaktır. 

Genellikle Türkiye'mizde ortalama gübre tale
binde yıllık artış % 20 civarında cereyan ederken, 
1975 - 1976 seneleri arasında, bu talep artışı bazı 
bölgelerde 2 mislini de geçmiştir. Bir örnek olarak 
veriyorum : Meselâ Adana'da, geçen sene ilk 3 ay 
zarfında 37 bin ton azotlu gübre kullanılmışken, bu 
sene 98 500 ton - aynı devrede - gübre verilmesine 
rağmen, yine gübrede, temin sıkıntısı olduğu husu
su çeşitli şekillerde ifade edilmektedir. 

Umumî Heyete hemen arz etmek isterim ki, bu 
sene gübre teminini planlarken, karşımıza çıkacak 
yüksek gübre talebi gözönüne alınarak, gübre ikma
linin bir evvelki seneye göre çok yukarıda tutulması 
yoluna gidilmiştir. Geçen sene, 1975'te dışarıdan sa
dece 200 küsur bin ton gübre ithali yapılmışken, bu 
sene yerli üretici fabrikaların yüksek üretimine rağ
men, dışarıdan ithali öngörülen ve planlanan gübre 
miktarı 1 milyon tonun üzerindedir. 
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Bugüne kadar - örnek olara/k veriyorum - bütün 
Türkiye'de 3 ay zarfında, geçen sene 500 bin ton güb
re kullanılmışken, bu yıl, yine aynı 3' ay zarfında fii
len dağıtımımız 8CO bin tona ulaşmıştır ve halen bu 
yüksek seviyedeki dağıtım devam etmektedir. Şunu 
ifade etmek istiyorum ki; gübre talebinin, geçen se
neye göre fevkalâde hızlı bir gelişme göstermesine 
rağmen, almış olduğumuz tedbirler, bu talebi rahat-. 
lıkla karşılayacak durumda iken, önden görülmesi 
imkân olmayan bazı forsmajör niteliğindeki hareket
ler dolaıyısıyle, bazı bölgelerde gübre arzında geçici 
ve mahallî birtakım sıkıntılar olduğu bilinmektedir. 
Bunları Yüce Heyete şu şekilde ifade etmek isterim : 

Dışarıdan ithali öngörülen 1 milyon ton gübrenin 
limanlarımıza ulaşması programlanan zaman içinde 
vukubulmamıştır. Gecikmelerin sebepleri genel ola
rak; akreditiflerin açılmasında düşündüğümüzden bi
raz daha geriye kaymamız, buna ilâveten de bazı Av
rupa limanlarında, yükleme limanlarında, önden gö
rülmeyen grev hareketleriyle, bazı limanların 25 gü
ne kadar uzanan kapalı kalmalarından dolayı yükle
menin gecikmesidir. 

Diğer taraftan, gübre fabrikalarımızdan Mersin 
Gübre Fabrikası - bilhassa nitratlı ve diamonyum 
fosfatlı gübrelerin temin edildiği Mersin Fabrikası -
programlanan ve gübre ikmal planımıza esas teşkil 
eden rakamlara maalesef istihsali ile ulaşamamış du
rumdadır. Bunun sebebinin birtakım işçi meseleleri 
olduğu, birtakım yavaşlama meselelerinin olduğu ve 
fabrikanın, halen yürümekte olan toplu sözleşme me
selesinden dolayı, zaman zaman üretiminin istenilen 
seviyenin altına düştüğü ifade edilmiştir. 

Yine Umumî Heyete ifade etmek istiyorum ki; bu 
forsmajörlere rağmen bakanlığımız, önden görülme
yen gelişmeleri karşılamak üzere, orijinal planlarda 
olmamasına rağmen, takriben 250 bin ton gübrenin 
planlarda olmamasına rağmen ilâveten ithali yoluna 
gitmiş, bunların halen akreditifleri açılmış ve gübre
ler limanlarımıza şevke başlanmıştır. 

Sözümü şu şekilde bağlamak istiyorum muhteremi 
milletvekilleri ve değerli Başkan : Kabul edelim ki, 
Türkiye'mizde tarım bakımından güzel bir sene ile 
karşı karşıyayız. inşallah yağışlar önümüzdeki birbu-
çuk ay zarfında normal seviyelerinde devam ederse, 
Türkiye'nin bu sene tarım ürünlerinde bir rekor sene 
yapması kuvvetle muhtemeldir. 

Çiftçimiz gübre kullanmayı büyük ölçüde benim
semiş ve gübre fiyatlarının son alınan tedbirlerle çok 
makul seviyelerde tutulması, gübre kullanımına büyük 
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bir talep doğurmuştur. Hükümetimiz, genel olarak 
bu gübre taleplerinin % 80'e varabilecek artışlarını 
karşılayacak tedbirleri önden almıştır. Bütün bunlara 
rağmen, bazı önden görünmeyen, görülemeyen aksa
malar dolayısıyle yer yer sıkışmalar olmaktadır. Gö
nül isterdi ki, bu sıkışmalar da olmasın; fakat bu sı
kışmalar memleketimizin çeşitli altyapı ve ikmal 
problemlerinin tabiî neticeleridir. Bunlara karşı ted
birleri de, biraz evvel ifade ettiğim gibi, öngörülmeyen 
birtakım ithal programları geliştirmek suretiyle almış 
bulunuyoruz. 

İnanıyorum ki... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Ba
kan, sanayi kesimine kaçırılıyor mu? Ondan bahset
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, Sayın Bakan kendi 
bilgilerini Genel Kurula arz ediyorlar. Sizin istediğiniz 
cevaplar olmayabilir. Rica ediyorum, lütfen. 

GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Gübre mevzuunda 
sayın konuşmacının değinmiş olduğu hususların bir 
kısmı daha evvelki konuşmalarımızla cevaplanmış, 
hatta bu hususta yapılmış sözlü ve yazılı sorulara ce
vap olarak verilmişse de, bir noktayı belki burada 
belirtmemde yarar var. 

Özellikle üre mevzuunda, bunun sanayie kaçtığı 
iddiaları yaygındır. Ürenin sanayie kaçtığı iddiaları 
bir yerde doğrudur. Bunu biz de ifade ettik. Hatta şu 
şekilde doğrudur : Çünkü, üre fiyatı çiftçiye ucuz ve
rildiği için, sanayici gerek boya sanayiinde, gerekse 
diğer petro - kimya sanayiinde kullanılan bu mad-
deyi çiftçiden almalk suretiyle, çiftçiyi araya koyarak 
almak suretiyle bunu temin etmektedir. Şurada bunu 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki, burada bir belge 
yolsuzluğundan çok, çiftçinin kendisine verilen güb
reyi veya üreyi başkalarına devir suretiyle kazandığı 
menfaatin yüksek oluşu bahis konusudur. Bakanlığı
mız, bu gibi, sanayie kaçışları önlemek için birtakımı 
idarî tedbirler de geliştirmek durumundadır. Bunları, 
ümit ediyorum uygulamaya koyduğumuz zaman, 
neticeleriyle burada arz imkânım bulacağız. 

Netice olarak muhterem Başkan ve değerli millet
vekilleri; gübre mevzuu Türkiye için çok yönlü çok 
problemli; fakat çok da memlekete ekonomik imkân
lar getiren bir mevzudur. 1976 senesine, memleket 
olarak büyük bir gübre imkânı ile girmiş bulunmak
tayız. Talebin geçen sene bazı yerlerde iki misline 
varmasına rağmen, genel olarak geçen seneki seviye
lerin üstünde bir ikmal her yerde yapılabilmiştir. 
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J Mevziî ve arızî olan birtakım aksaklıkların da, 
alınmış tedbirlerle, inanıyorum ki önümüzdeki gün-

I lerde izalesi mümkün olacaktır. Meselenin anaçözü-
mü ise, bu mevzudaki devlet kuruluşu olan Türkiye 

I Ziraî Donatım Kurumunun ve gübre üreten sanayimi-
I zin, fabrikalarımızın ilerde çıkacak çeşitli meselelere 
I göre gerekli elastikiyete, depolama tesislerine ve ulaş-
I tırma imkânlarına sahip olarak mücehhez kılınmala-
I rıdır. Halen Bakanlığımız da kuruluşlarımızın bu şe

kilde güçlendirilmesi yolunda pek çok çalışmanın 
içindedir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, Kars'ın, 
merkez köylerinde, Devletin güvenliği ile görevli jan
darmanın, o yörede yaşayan yurttaşların etnik yapısı-

I nı saptamak amacıyle çalışmalarda bulunduğuna dair 
I gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Gıyasettin 
I Karaca'nm cevabı. 

BAŞKAN — Kars*Milletvekili Sayın Hasan Yıl-
I dirim, Kars'ın merkez köylerinde Devletin güvenliği 
I ile ilgili görevli jandarmanın o yörede yaşayan yurt

taşların etnik yapısını saptamak maksadıyle çalışma
larda bulunduğunu ifade ederek gündem dışı söz iste--

I diniz. 
Buyurun efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de-
I ğerli arkadaşlarım; 

Seçim bölgem olan Kars yöresinde vukubulan1 

depremde üç kişiden başka can kaybının olmayışı 
bizim için büyük bir teselli olmuştur. Karslı hemseh-

I rilerime geçmiş olsun diyor, ilgililerin bu konuya eği
leceklerini umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben bugün, sözünü ettiğim 
depremden, Ege sorunundan, Amerikan silâh arnlbar-

I gosundan daha vahim, daha korkunç gördüğüm bir 
I olayı bilgilerinize sunmak üzere huzurunuza çıkmış 
I bulunuyorum.' 
I Halkın, gerçekten yasal olarak can ve mal güven

liğini, huzurunu sağlamakla görevli jandarma, Kars 
I merkez Susuz ve Kağızman ilçesine bağlı köylerde 

yaşayan yurttaşların etnik yapısını tespit etmektedir. 
Anayasanın âmir ve kesin hükmüne rağmen, jandar
ma nereden aldığını bilemediğimiz emirle halkın içi
ne, bu davranışları ile büyük bir tedirginlik sokma 
gafletine düşmüştür. 

I Anayasamızın 54 ncü maddesi aynen şöyledir : 
«Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her-

I kes Türk sayılmaktadır.» 12 nci maddesinde ise : 
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«Dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin herkes kanun karşı- I 
sında eşit hakka sahiptir»1 denilmektedir. Anayasa- I 
nın, kesin ve kanunların üstünde, kolaylıkla değiştir!- j 
İçmeyen hükümleridir bunlar. 

Değerli arkadaşlarım, değişik kökenli olsa bile, I 
Anayasamızın bu kesin hükümleri karşısında Devle- I 
tin jandarması nasıl olur da Kars'ın merkez köylerine 
gider ve Kürt, Terekeme, Yerli, Azeri ve Rus asıllı I 
diye yurttaşları tespite kalkışır? Ben buna inanama-> I 
dım, belki sizler de inanamayacaksınız; ama elimde 
deliller var, sırası geldiğinde delilleri bu Yüce Kürsü- I 
ye teker teker getirebiliriz. I 

Size bir kaç örnek vereyim : Kars merkez Mak- I 
sutçuk köyüne giden jandarma, o köyde oturan 900 
vatandaşımızı tespit etmiştir. Bunların içinde (çok I 
korkunç görüyorum bu olayı) ICO tane Yerli yazmış
tır, 7CI0 Terekeme, 100 tane de Rus. asıllı tespit etmiş- I 
tir. Bu tespiti kendisine göre yapmıştır. I 

Yine, Kars merkezine bağlı Kocabahçe köyünde, I 
352 Kürtboyu Badınlı, 75 Kürt Celâli, 37 Kürt Gel-
turanlı boyundan yurttaş ile 37 Terekeme yurttaşımı- I 
zı yazma gafletinde bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, konu gerçekten çok ciddi
dir. Yurdun bütünlüğüne yönelik bu işlemin kaynağı 
nedir? Kars'ta bu işlem için jandarma kimden emir 
almıştır? 

HASAN CERİT (Adana) — Kafatasçılardan emir 
almıştır. " I 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — MÎT Teşkilâ
tından mı, İçişleri Bakanlığından mı, yoksa işin için
de CÎA'nın parmağı mı vardır? Milliyetçi geçinen 
M. G. Hükümetinin haberi ve talimatı yoksa, bunun I 
kaynağını bulmalı, sorumlusunu Yüce Kürsüden açık
lamalıdır, I 

'Değerli arkadaşlarımı, milliyetçilik lâfla - olmaz, 
sözle olmaz; milliyetçilik gösterişle de olmaz. Milli- I 
yetçilik, tıpkı MC Hükümetinin yaptığı gibi, halkı 
kamplara ayırmak; Kürt, Terekeme, Azerî ve Yerli 
diye etnik grupları tahrik ve teşvikle 'hiç olmaz. Ar- I 
kadaşlarim, MC Hükümetinin sahte milliyetçilik mas
kesi Doğu'da düşmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, süremiz bitliyor efen
dim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Halktan ko
puk bu Hükümet, Doğu balkı Üzerinde yeni oyun
lar oynamaktadır. Halikı parçalayan, bölen bu oyu- j 
nıu sergileyen klim olursa olsun, çizmeden yukarı çık
mıştır. j 
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Bunu söyleyebilecek, yüce kürsüde dile getirebi
lecek bir sorumlu arıyorum. Ancak, bu oyun içeri
sinde kim olursa olsun, ibir Cumhuriyet Halik Partili 
olarak faşizmin; ı«Önce parçala, sonra böslı» taktiğine 
müsaade etmeyeceğimizi 'bu kürsüden bellntimök is
terim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, süre bitti efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, olay Kars'ta büyük bir tepki ile karşılan
mıştır. Kars halkı sahte milliyetçilerden daıha çok, 
yurdunun bütünlüğüne ve bölünmezliğine bağlıdır. 
Kars halkı bu olayı, «Toplu kıyım planı» olarak va
sıflandırıyor. Öyle sanıyorum ki, dışınızdaki partiler
le yurdun bütünlüğü ve bölünmezliği üzeninde birle
şeceğiniz noktalar varıdır ve çoktur. Ben öyle dü
şünüyorum. İçişleri Balkanı Sayın Asiltürk'ün de aynı 
şeyi düşündüğüne inancım vardır. Kars'ın toplumsal 
karekterini bildiğini! sandığım Sayın Asiltürk'ün, za
man geçirmeden bu olayı açıklamasını sabırsızlıkla 
bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bitirin lütfen. Rica 

ediyorum. Süreniz geçti efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın (Başkanım, bitiriyorum. 

Sırası geldikçe, faşizmin Doğu'da uyguladığı me
todu bu yüce kürsüde her arkadaşımız açıklamıştır. 
Doğu'da yaşayan halkımız, yine faşist metotlarla 
baskı altına alınmak istenmektedir. İnsan haysiyeti 
ile, uygarlıkla uzalk yakın igisi bulunmayan faşizmle 
savaş, herkesin, her vatandaşın vatan borcu ve vicdan 
igörevi olmalıdır. Bu görev başta Hükümete düşmek
tedir. 

Konu önemli arkadaşlarım. Kısaca Kars'ta, kim
den emir aldıysa, zabıtanın içine düştüğü oyunu, hu
zurlarınızda sergiledim. Hükümetten, sorumlulardan 
cevap bekliyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. •şuralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Yıldırım. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere buyurunuz Sa
yın Karaca. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Senden başka cevap 
verecek yok mu? 
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HASAN CERİT (Adana) — Senden başka cevap 
verecek yok mu? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekileri; 

Sayın arkadaşımız Hasan Yıldırım'ın konuşma
sını izledik. Arkadaşımızın bahsettiği" bir şökıilde, 
bazı zalbıta yetkililerinin, vatandaşların etnik yapıla
rına göre bir araştırma, veyahut da bir soruşturma 
yapmış olduğu şeklindeki konuşmayı ve durumu; an
cak şu anda Yüce Mecliste yapmıiş olduğu 'konuşma 
sonunda öğrenmiş bulunmaktayım. 

Şu ana kadar, Türkiye'de münteşir bilumum basın 
ve Mumum mevkuteler, Türkiye'de değil cereyan 
etmiş şeyleri, batta maksatlı haber yaymak suretiyle, 
asla vukuu mevzubahis olmayan konuları dahi mev
hum ihir muamele gibi göstermek suretiyle yazarak 
dile getirdikleri halde, böyle tür maumele bugüne 
kadar basında intişar etmedi. 

'HASAN CBRİT (Adana) — Demek ki, parlamen
ter yalan söylüyor. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın arkadaşımız seçim bölgesıinden 
döndüğüne göre, basına intikali etmeyen bu konuyu 
ilk defa olarak Yüce Mecliste, gündem dışı bir ko
nuşma halinde heyetinize duyurmuş bulunmaktadır. 

Çok arzu ederdik iki, sayın 'arkadaşımız, bizce 
son derece ehemmiyetli olduğuna ve doğru ise üzü
cü olduğuna inandığımız 'bu konuyu »gündem dışı ola
rak yüce huzurunuza getirmeden önce, İçişleri Ba
kanına veya içişleri Balkanını bulamadıkları takdirde 
yetkili ve görevli bir bakana daha önce durumu bil-
dirse dıdi, ilgili bakan veya herhangi birimiz, bizzat 
arkadaşımızın yanında ve kendi huzurunda Kars 
Valislime en azından, o an içinde telefon açarak du
rumun ne olduğunu bizzat sorup, arkadaşımıza tam 
ve kâmil anlamda yeterli ıbir malûmatı verirdik ve 
gerekli tedbire de, tahkikata da tevessül ederdik. 

Arkadaşlarımız, genellikle böyle gündem dışı ko
nuşmaları bir sonuç alınması için yetkili hakanlara 
vermeleri veya duyurmaları gerektiği halde, ilgili ba
kana veya Hükümete duyurmadan konuyu ilk önce 
Meclise getiriyorlar, gündem dışı konuşuyorlar, bun
lar taibiatıyle haklarıdır, haz bundan memnun oluyo
ruz, aydınlanmış oluyoruz. Ondan sonra «Hükümet 
ne düşünüyor, neden bu meseleyi ele almıyor?» de
niyor.. 

HAYRETTÎN UYSAL (Sakarya) — Demokrasi
nin gereği olarak burada söylüyor Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Ee, siz Hükümete söylemem işsiniz, 
basında münteşir hiçlbtir gazetede çıkmamış, konu şu 
anda duyulduğuna göre, şu anda duyulan bir olay 
için anında bir netice, anında bir sonucu vermek el-
betteki mümkün değildik". 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Tetiklik edin, ce
vap verin sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Arkadaişımıza şunu Hükümet olarak 
söylemek istiyoruz: Eğer böyle bir hadise var ise, 
mahallinden en seri bir sekide tahkik edilecektir, 
öğrenilecektir ve suçluları, en kısa zamanda ve en 
zecri tedbirler alınmak suretiyle, yetkili kanunî mer
cilerin huzuruma da çıkarılacaklardır. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Memnun oturum 
sayın Bakan. 
. DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Yalnız, huzurunuzda şunu da ifade et
mek mecburiyetindeyim: Arkadaşımız bunu kürsüde 
söylediğine göre; şimdi ben yerimde oturduğum za
man kend'islihden rica edeceğim, elinde delilleri de 
varsa, tahkikatın ve delillerin toplanmasına yardımcı 
olması bakımından vak'a, zaman, mekân, şahıs gös
termek suretiyle bildiklerini söylerse, yapacağımız 
tahkikat ve tetfcikatın çabuklaştırılmasını bu vesile 
ile kolaylaştırmış olurlar. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Memnuniyetle. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Hükümet olarak, bu tarz bir tutum ve 
davranışın sureti kaıtiyede karşısındayız ve karşısında 
olacağız. Hükümet olarak, Yüce Meclisin de bizden 
farklı düşünmediğine inanmaktayız. 

(Hükümet olarak bu konuda düşüncemiz şudur: 
Türk Milleti bir bütündür, asla ve kafa parçalana
maz. Türk nılillıeti, sınıfsız ve farksız bür tek millettin-. 
Hükümet olarak, komünizmin de, faşizmin de, her 
çeşidin ve her türiüsünüh amansız düşmanıyız ve 
karşısındayız.. («Bravo» sesleri) 

'HASAN CERİT (Adana) — Ama faşistler orta--
ı ğınız. 
j DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Dovamla) — Yüce Mecliste şerefle ve gür sesle söy-
j terim: Kahrolsun komünizm de, faşizm de, her çeşidi 
j de, onu savununlar da, onu sevenler de. (A. P. sı

ralarından, alkışlar) 
I Türkiye'de bir tek çeşit milliyetçlik vardır; bir 
j ikinci milliyetçiliği de, Hükümet olarak katiyen ka

bul etmeyiz, böyle bir görüş ileri sürenlerin de sureti 
! katiyede karşısındayız. 
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'Bir teık milliyetçilik vardıır; 'bu milliyetçilik de 
Atatürk milliiyetçliği'dif. Atatürk milliyetçiliği, gücü
nü Türk Anayasasından almaktadır. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlar. (A. P. sıraların
dan alkışlar). * • 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim sayın Bakan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/598) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz: Bazı sayın üye
lerin Jzin İstemleri ile ilgili olarak Başkanlık tezkere
si varıdır, sırası ile okutup ayrı ayrı onayınızı alaca
ğım efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizala

rında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, Baş
kanlık Divanının 30 . 3 . 1976 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 16 gün 
hastalığı nedenliyle 9 . 3 . 1976 tarihinden itibaren. 

Anlkara Milletvekili İsmail Hakkı Ketenoğlu 20 
gün hastalığı nedenliyle 25 . 3 . 1976 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

«Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 16 gün 
hastalığı nedeniyle 9 . 3 . 1976 tarihinden it ibareni». 

BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kaibul ietmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Ketenoğlu 20 
gün hastalığı nedeniyle 25 . 3 . 1976 tarihinden iti
baren». 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

2. :— «403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
25 nci maddesine bazı fıkralar eklenmesi, 24 ve 34 
ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 8 ar
kadaşının, «Türk Vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi» nin aidiyeti nedeniyle İç
işleri Komisyonuna havalesine dair Dışişleri Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (1/401, 2/487) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 35 nci maddesine 
göre Dışişleri Komisyonu raporu vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzun 1 1 . 3 . 1976 günü yaptığı top

lantıda, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 
nci maddesine 'bazı fıkralar eklenırnesi, 24 ve 34 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, 
Tünk Vatanidaşlığı hakkımdaki 403 sayılı Kanuna e'k 
kamun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin de katıl-
matarıyle görüşüldü. Komisyonumuzca yapılan ön 
müzakereler neticesinde, tasarı ve teklifin geniş bir 
konuyu kapsaması, ayrıca bu konunun esas itibariyle 
İçişleri Komisyonunu İlgilendirmesi bakımından, ev
velemirde mezkûr Komisyonda görüşülmesi, bunu ta
kiben Dışişleri. Komisyonıiımuza intikali uygun mütalâa 
edilmiş ve ıbu hususta karar alınmıştır. Genel Kurul 
müzakerelerinde İçişleri Komisyonunca tasarı ve tek
lifin savunulması kaydiyle bu tasarı ve teklifin İçişleri 
Komisyonuna havalesi takdirlerinize aırz olunur. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Ankara Çorum 

Orhan Alp Yasin Hatiiboğlu 

Kâtip 
Konya 

Şener Battal 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Burdur 
Ali Sanlı 

Çorurri 
Cahit Angın 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Muğla 
Ali Döğerli 

Samsun 
Ali Acar 

Ankara 
Kâmil Kırıkoğlu 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Bursa 
Cemâl Külâhlı 

Edirne 
İlhan Işık 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

İzmir 
Şinasi Osma 

Muş 
Tekin İleri Dilemen 

Van 
Mehmet Salih Yıldız 

Zonguldak 
Mehmet Zeka Okur 
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BAŞKAN — Genel Kurulun ıbülgjilerine sunulmuş
tur. 

3. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın «Orta ve 
yüksek dereceli okullarla fakültelerdeki boykot ve ka
patma olayına ilişkin sözlü soru önergesi» ni geri al
dığına dair önergesi. (6/274, 4/136) 

BAŞKAN — Bir geri alma önergesi vardır, okutu
yorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemiin sözlü sorular bölümünün 201 nci sıra

sında Ikayıtlı, okullılardalki 'boykotlarla ilgii sözlü so
rumu geri aldığumdan gereğinin yapılmasına müsaa
delerinizi arz ederim. 

Ordu Milletvekili 
•Saruaıi Yazıcı 

iBAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

4. — İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Sivas 
Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, «5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi» nin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/424, 4/135) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
doğrudan doğruya gündeme alınma istemi var, oku
tuyorum efendim: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna bazı madde-

/ — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
, BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe, Adalet Partisi sayın Grupunca, İstanbul Mil
letvekili Sayın Mustafa Kara aday gösterilmiştir. 

VI. — GÖRÜ 

1 — 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 Demekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1J39, 2/103) (S. 
Sayısı: 181) (1) 

(1) 181 S. Sayılı basmayazı 16.3.1976 tarihli 
76 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ler eklenmesi hakkındaki kanun teklifimiz, 5.6.1975 
tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş ve 
6.6.1975 tarihinde Millet Meclisi İçişleri Komisyon-
nuna havale edilmiştir. 

Aradan geçen yaklaşık on aylık süre içinde görü
şülmesi sağlanamamıştır. Bu suretle İçtüzüğün 38 nci 
maddesine göre 45 günlü^ süre çoktan geçtiğinden, 
doğrudan Millet Meclisi Gündemine alınmasını say
gı ile arz ve rica ediyoruz. 

İstanbul Sivas 
Ali Topuz Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

5. — Gümüşhane Milletvekili Mustafa Kara
man'in, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/134) 

BAŞKAN — Bir komisyondan istifa önergesi 
vaı, okutuyorum efendim :• 

Sayın Başkanlığa 
Malumatımın dışında İçişleri Komisyonuna seçil

diğimi öğrenmiş bulunuyorum. 
Mezkûr Komisyondan istifa ettiğimi saygılarımla 

arz ederim. 
Gümüşhane Milletvekili 

Mustafa Karaman 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul

muştur. 

Genel Kurulun onayına sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçen birleşimimizde görüşmeleri tamamlanma
yan teklifin görüşmelerine, kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Bu konu ile ilgili Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Surdayız sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yücel buradalar. 

V. — SEÇİMLER 

ÖLEN İŞLER 

BAŞKAN — Sayın milletvdkilileri, gündeırniiımtiz 
uyarınca kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşmeleri
ne başlıyoruz. 
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Hükümeti bir defa aramışız, görüşmelere geçi
yoruz. 

Sayın Bilgin, zatıâliniz de yetkili olarak mı bulu
nuyorsunuz? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI ORHAN BİLGİN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yetikti olarak da Sayın Bilgin bu
lunuyorlar. 

Tasarının tülmü üzerindeki görüşmeler .tamamlan
mış, maddelerine geçilmesinin açılk aylaması isten
miş; ancak çoğunluk kallmadığından sonuç alınama
mıştı. 

Şimdi, teklifin maddelerine geçilmesini tekrar açık 
oylarınıza sunacağım. Anıcalk, açılk oylamaya geç
meden önce, açılk oy önergesindeki imza sahiplerıinıi 
arayacağım. 

Sayın Ali Nejat Ölçen?.. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Tekabbül 

ediyoırutm. 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan tekabbül ediyorlar. 
Sayın Abdurrahman Köksaloğlu?.. Buradalar. 
Sayın Doğan Öztunç?... Buradalar. 
Sayın İbraihıim Hontoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Osman Aykuil?.. Buradalar. 
Sayın Sait Şayiam?.. Buradaüar. 
Sayın Sami Kutmlbasaır?.. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Ben tekab

bül eduyoruım. 
BAŞKAN — Sayın Duruikan, tekabbül ediyorlar. 
Sayın Akdoğan, zatıâlinizin zaten burada imzası 

var. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Ali Ne

jat Ölçen'in imzasını ben tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, Sayın Ölçen'in im

zasını teikalbbül ettiniz. 
Sayın Mehmet Emekli?... 
ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) — Ben te-

İkaıbbül ediyorum. 
ıBAŞKAN — Sayın Baştürk kabul ettiler. 
Sayın Mehmet Emin Sungur?.. 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Ben tekab

bül ediyorum. 
IBAŞKAN — Sayın Çetinkaya kabul ettıter. 
Sayın Reşit Ülker?.. Buradalar. 
Sayın Turgut Altunkaya?.. 
N. NAZİF ARSLAN (Sivas) — Ben tekabbül 

ediyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Nazif Arslan .kabul ettiler. 
Sayın Vamık Tekin?.. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Tekabbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Necdet Ökmen kabul ettiler. 
Sayın Yılmaz Karaosmanoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Niyazı Önal?.. 
MURAT KÂHYAOĞLU (Eskişehir) — Tekab

bül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Murat Kâhyaoğlu kabul et

tiler. 
Sayın Hasan Celâlettin Ezman?.. Buradalar. 
Sayın Hüseyin Deniz?.. Buradalar. 
Sayın Celâl Paydaş?.. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Tekabbül 

ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Kahraman kabul et

tiler. 
Sayın arkadaşlarım, bu suretle açık oylama iste

mi için gerekli sayı tespit edilmiş bulunmaktadır. 
Açık oylama işlemi, geçen birleşimde abnan karar 
gereğince, oy pusulalarının kürsüye konacak oy ku
tusuna atılması suretiyle yapılacaktır. 

Önce açık oylama isteminde bulunmuş olan sa
yın arkadaşlarımın oyunu alacağım. 

Kutuyu lütfen koyun kürsüye. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. Lütfen kupala
rı kaldırın. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın miMeftvekilletri, yaptığımız oy

lama sonucunda, sıra sayısı: 181 olan kanun teklifi
nin açık oylamasına 132 sayın üye katılmış olup; 98 
kabul, 33 ret oyu kullanılmıştır. 

Bu suretle, salonda görüşmeler için gerekli ço
ğunluğumuzun 'kalmadığı da saptanmış oluyor. Ko
şulları bulunduğu takdirde, önümüzdeki birleşimler
de açık oylama işlemi tekrar edilecektik-. 

Değerli arkadaşlarım, sailonda gerekli çoğunluğu
muzun bulunmaması nedeniyle, Anayasa Mahkeme-
sıine üye seçimini yapmak ve denetim konularını gö
rüşmek için, 31.3.1976 Çarşaimlba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere bideşiimii kapatıyorum efendim. 

(Kapanma saati: 16,22) 
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VIÎ. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlu' • 
mm, karakolda bazı gençlere işkence yapıldığı iddia 
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı 
(7/716) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekteki bulunan sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 5 . 8 . 1975 

Yozgat Milletvekili 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

Eki: 31 Temmuz 1975 tarihli gazetelerde (Kar
tal Yakacık karakolunda iğrenç bir tecavüz olayı) 
ve (Milliyetçi Türkiye diye yazanlara polis işkence 
etti) başlıklı yazılar neşredilmiştir. Bu yazılarda ül
kücü gençlere polisin ahlak ve kanun dışı işkence 
yaptığı yer almaktadır.: 

Bu olay polisin son günlerde Milliyetçilere kar
şı takındığı tavrın sonucudur. Bu tür olaylar kar
şısında hükümetimizin ciddi tedbirler almadığını gör
mekten üzgünüz. Ciddi tedbirlerin alınmayışı bil
hassa bazı emniyet mensuplarının üzücü olaylara 
yol açacağı görünümünü vermektedir. Bu endişemin 
sonucu olarak olayı meclise getirebilmem için aşa
ğıdaki soruların cevabına ihtiyaç duyulmuştur. 

1. Bazı emniyet mensuplarının Türk Milliyet
çiliğine karşı takındığı menfi tavur karşısında hükü
met ne gibi tedbirler almıştır? veya ne gibi tedbir
ler almayı düşünmektedir? 

2. Milliyetçi Türkiye isteminin suç olduğu hü
kümetimizce emniyet mensuplarına bildirilmişmidir? 
Böyle değilse sırf Milliyetçi Türkiye istedikleri için 
sırtı coplarla yaralanan karınlan yumruklanan va 
yüzlerinde sigara söndürülen gençler bu işkenceleri 
reva gören Kartal Yakacık Emniyet mensupları 
hakkında 24 saatin içerisinde ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

.3. Karakolu sığınak ve korunulan yer olarak 
ilan eden hükümetinize rağmen, namusuna kadar 
saldırmayı düşünen, insanlık dışı davranışlarla vatan
daşı 40 gün raporlu yapan, 10 gün yatağa yatıran 
emniyet mensupları için yapılan işlem nedir? 

4. Bütün bunlar basit karakol olayları gibi mi 
değerlendirilmekte el ir? İdolojik yönlerinin olduğu 

araştırılmışmıdır? Hükümetimizin Yakacık ve Doğu 
Beyazıt olayları gibi olaylar karşısında takındığı ta
vır ne olmakta Milliyetçi hükümet diye iş başına 
gelinip C. H. P. liderinin çağırışına uyarak Milliyet
çileri ezen Emniyet mensuplarına gözmü yumula 
çaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28 . 3* . 1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 
Şube : Top. Ol. (B) 

Konu : Yozgat Milletvekili Ali 
Fuat Eyüpoğlu'neın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) Milet Meclisi Başkanlığının 15 . 12 . 1975 

tarih ve 7/716 - 2910/23260 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 5 . 1 . 1976 tarih ve Kanunlar 

ve Kararlar Tetkik Dairesi 77 - 374/01162 sayılı 
yazısı* 

c) 8 . 1 . 1976 tarih ve 5197 sayılı yazımız. 
Yozgat Milletvekili Sayın Ali Fuat Eyüpoğlu 

tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Bakan
lığımızca cevaplandırılması tensip olunan 5 . 8 . - 1975 
tarihli yazılı soru önergesinde yer alan hususlar in
celenmiş cevapları aşağıdaki maddelerde açıklan
mıştır^ 

1. — Bazı emniyet mensuplarının Tütk milli
yetçiliğine karşı menfi tavır takındıkları hususunda 
Bakanlığımıza intikâl etmiş bilgi mevcut değildir. 

Emniyet teşkilâtının görevlerini kanunlara uygun 
şekilde yapmaları hususuna son derece itina göste
rilmekte ve bu konuda ilgililer devamlı olarak uya
rılmaktadır. 

?.. — Mahallinden alınan bilgileıe göre : 
a) 28 . 7 . 1975 gecesi 23.30 sıralarında İstan

bul Kartal ilçesi Yakacık semtinde görevli asayiş 
ekibi ile bir grup genç arasında cereyan ettiği vs 
daha sonra Yakacık Karakolunda da devam ettiği 
anlaşılan olayla ilgili olarak idarî soruşturma açıl
dığı, soruşturma sonunda olayda zanlı görülen po
lis memurları hakkında Kartal İlçe İdare Kurulu 
tarafından lüzumu muhakeme kararı verilerek dos
yanın T. C. K. nun 145 maddesine göre takibat 
icrası için mahalli C Savcılığına sevk edildiği; 
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b) idarî tedbir olarak olaya ismi karıdan ekip 
amir ve memurlarının, bu görevlerinden alınarak 
karakollara verildikleri; 

er) İlçede görevli polis amirlerinin kaymakam
lığa celbedilerek, benzeri tutum ve davranışlara 
meydan verilmemesi hususunda dikkatlerinin çekil
diği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, İstanbul - Yeniköy'de Sait Halim Paşa Yalısında
ki kumarhaneye ilişkin Başbakandan sorusu- ve Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/775) 

9 . 10 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini saygı
larımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru 1. — İstanbul Yeniköy'de Sait Halim Paşa 
Yalısında bulunan birkaç yıl önce faaliyete geçen ku
marhaneye kim izin vermiştir? Ortakları kimlerdir, 
aralarında kamu kuruluşlarımız var mıdır? Varsa or
taklık paylan ne kadardır? Kumarhane ne kadar bir 
süre faaliyet göstermiş, bu arada devlete ne kadar 
vergi ödeyip Türkiye dışına hangi miktarda döviz çı
karılmıştır? 

Soru 2. — Birçok karışık işe alet edildiği MAFÎA 
ile ilişkili olduğu, gizli hesaplaşmalarda kullanıldığı 
belgelerden açıkça anlaşılan bu kumarhane işiyle, 
hatta sonucuna bakılırsa bir soygun çetesiyle, A. P. 
Hatay Senatörü Mustafa Deliveli'nin ilişkisi var mı
dır? Varsa derecesi nedir? Bir Türk Senatörünün böy
le ve benzer işlerde adının geçmesi, Anayasa, kanun 
ve geleneklerimizle bağdaşır mı? Söz konusu durum 
karşısında şimdiye kadar kanunî bir işlem yapılmış 
mıdır? Yapılmamışsa Başbakan olarak, ne gibi bir 
soruşturma ve işlem yapmak düşüncesindesiniz? 

Soru 3. — Söz konusu kumarhane, hangi neden
lerle kapanmıştır? İstanbul Hilton Oteline nakli ya
pılmış ve buna resmen izin verilmiş midir? Kumar
haneyi işleten şirketin birden bire yok olması, başta 
İstanbul Belediyesi olmak üzere çeşitli kuruluşlara 
borç bırakması, Türkiye'ye altmış milyon lirayı aştı
ğı iddia edilen bir ölçüde zarar vermesi karşısında ne 
gibi işlemler yapılmış, sorumlular nasıl araştırılmış 
ve ne gibi cezalara çarptırılmışlardır? 

30 . 3 . 1976 0 : 1 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 3 . 1976 

Sayı : 106-47/05169 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 tarih ve 7/775-3075/25102 sa

yılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungurun 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımız adma cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

1. İstanbul Talih Oyunları Limited Şirketi 6224 
sayılı Kanunun birinci maddesinin verdiği yetkiye da
yanılarak 27 . 3 . 1969 tarih ve 6/11524 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararıyle 9 . 5 . 1969 tarihinde kurul
muştur. 

Şirketin ortakları, Amerika Birleşik Devletlerinin 
Arkansas Eyaletinde kurulmuş bulunan Investment 
Opportunities Inc. ile T. C. Turizm Bankası A. Ş. 
olup, toplam sermayede yabancı ortağın payı 
2 700 000 TL., T. C. Turizm Bankası'nın payı ise 
135 000 TL. dır. 

Şirket, 9 . 5 . 1969 tarihinden 23 . 1 .1973 tarihi
ne kadar İstanbul Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısın
da, 24 . 1 . 1973 tarihinden 29 . 7 . 1975 tarihine ka
dar da İstanbul Hilton Otelinde faaliyet göstermiş
tir. 

Şirketin bu dönem içinde ödenen vergi, resim ve 
harçlar toplamı 2 043 474,70 TL. dır. 

Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, yurt 
dışına transfer edilen miktar 882 169,77 TL. karşılığı 
dövizdir. 

2. Hatay Sayın Senatörü Mustafa Deliveli'nin, 
İstanbul Talih Oyunları Şirketi ile herhangi bir ilişki
si bulunmadığı T. C. Turizm Bankasından alınan bil
giden anlaşılmaktadır. 

3. Adı geçen Şirket; Yeniköy Sait Halim Paşa 
Yalısındaki işletmesini, kanunî icapları yerine getir
mek suretiyle turistik bakımdan merkezî bir yerde 
bulunan Hilton Oteline nakletmiştir. 

Şirketin buradaki faaliyeti yöneticilerinden iki 
kişinin kasada bulunan 5 085,16 TL. karşılığı dövi
zi zimmetine geçirerek yurt dışına kaçmalarıyla son 
bulmuştur. 

Bu olay sonucu, İstanibul Belediyesi Şirketten 
eğlence resmî, faiz ve gecikme cezasını kapsa
yan 5 306 330.05 TL. alacağını tahsil edememiş, 
T. C. Turizm Bankası da cem'an 596 405,96 TL. za
rara uğramıştır. Şirkete ait demirbaşlar ve oyun ma-
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kineleri, 874 691,25 TL : mukabili T. C. Turizm Ban
kası tarafından alınmış, böylece, İstanbul Belediyesi' 
nin zararı bu miktar kadar azalmıştır. 

Olay istanbul Cumhuriyet savcılığına ve malî Po
lise intikal ettirilmiş ve kanunî koğuşturmanın başla
tılması sağlanmıştır. 

Diğer taraftan durum yabancı ortağın Amerika' 
daki ve Şirketin İtalya'daki yetkili temsilcisinin ad
reslerine bir protesto telgrafı ile duyurulmuş, henüz 
cevap alınamamıştır. 

Koğuşturma İstanbul Cumhuriyet savcılığınca yü
rütülmektedir. 

3. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Ergene nehri kollarındaki Poyralı ve Kırklareli pro
jelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sefahattin Kılıcın yazılı cevabı (7/951) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı 
olmanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
25 .12.1975 
Kırklareli 

Mehmet Ata'gün 

'Ergene nehri kollarındaki taşkınları önlemek ve 
sulama imkânlarından faydalanmak maksadıyle, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünde yapılmakta olan 
çalışmalardan : 

1. Poyralı ve Kırklareli projesi planlama çalış
maları ikmal edilmiş midir? Edilmemiş ise ne zaman 
ikmal edilecektir? 

2. Sözü edilen projeler ikmal edilmiş ise, ekono
mik ve teknik bakımdan fizibl bulunmuş mudur? Han
gi yıllar icra programına alınacaktır. 

3. Her iki projenin ayrı ayrı maliyet tutarları ile 
sağlayacağı faydalar nelerdir? 

T. C. 
Enerji ve Talbiî 21 . 3 . 1976 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053.79/18 

17190 
Konu : Sayın Mdhmet Atagün'ün yazılı 
soru önergesi hk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 1 . 1976 gün ve 7/951-3441/26905 sayılı 

yazınız. 
Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet Atagün'ün, 

Ergene nehri kollarındaki Poyralı ve Kırklareli proje

lerine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet Atagün'ün, 

Poyralı ve Kırklareli Projelerine ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Sorular : 

Ergene nehri kollarındaki taşkınları önlemek ve 
sulama imkânlarından faydalanmak maksadıyle, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünde yapılmakta olan ça
lışmalardan; 

1. Poyralı ve Kırklareli projesi planlama çalış
maları ikmal edilmiş midir? Edilmemiş ise ne za
man ikmal edilecektir? 

2. Sözü edilen projeler ikmal edilmiş ise, eko
nomik ve teknik bakımdan fizîbl bulunmuş mudur? 
Hartgi yıllar icra programına alınacaktır? 

3. Her iki projenin ayrı ayrı maliyet tutarları ile 
sağlayacağı faydalar nelerdir? 

Cevaplar : 
Meriç - Ergene Havzası «Poyralı Projesi» meya-

nında tespit edilen Poyralı Barajı, istikşafı kademe
de etüt edilmiştir. 

iBu kademedeki etütlere göre; Poyralı köyünün 1,5 
km. kuzeyinde ve Poyralı Deresi üzerinde sulama -
taşkın koruma maksatlı 38,5 metre yükseklikte top
rak dolgu tipindeki Poyralı Barajı ile 5 570 hektar 
arazinin sulanması ve 1 461 hektar arazinin taşkından 
korunması öngörülmüştür. 

Adı geçen barajın, teknik ve ekonomik bakımdan 
yapılabilirliği, teknik eleman imkânına bağlı olarak 
önümüzdeki yıllarda yapılacak olan planlama çalış
maları neticesinde belirlenecektir. 

Planlama çalışmaları ikmal edilmiş bulunan Kırk
lareli - Kayalıköy Projesi; 150 x 106 m8, depolama ha
cimli Kayalıköy Barajı ile Kayalıköy sulaması ünite
lerini i'htîva eden 412 milyon TL. yatırım bedelli bir 
pfojedir.. Söz konusu proje, 1975 yılında başlanmak 
(7 . 3 . 1975 günü ihalesi yapılmıştır) ve 1978 yılında 
ikmal edilmek üzere programlanmış olup, projenin 
ikmali ile 14 220 hektar arazinin sulanması ve 1 200 
hektar arazinin taşkından korunması sağlanmış ola
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 
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4. — Çanakkale Milletvekili Hasan Sever'in, Ça
nakkale ilinin bazı ilçelerine bağlı köylerdeki Hazine 
arazilerinin dağıtımı ile topraksız çiftçilere ilişkin Baş
bakandan soruşa ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal 
Erkovan'ın yazdı cevabı. (7/962) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerimizi derin 
saygılarımla dilerim. 30 . 12 . 1975 

Çanakkale 
Hasan Sever 

1. — Çanakkale ilinin Eceabat ilçesi. Alçıtepe, 
Behram; Gelibolu ilçesinin Güneyli Demirtepe; Lapse
ki ilçesinin Adatepe; Biga ilçesinin Çeşmealtı, Boz
lar, S:ğırcık, Eğridere ve Gerlengeç köylerinde bir 
karış toprağı olmayan binlerce; toprağa hasret çiftçi 
vardır. Halbuki Alçıtepe ve Behram köyleri sınıfları 
içindeki Çan ovasında 3 000 dönüm tapusu olmasına 
karşılık A. P. eski Milletvekili Muammer Baykan 
33 000 dönüm Hazine arazisinin; Güneyli köyünde 
(hiç toprağı olmayan 50 ve 10 dönüm ancak toprağı 
olan 150 çiftçi olmasına karşın) Sultan Hamit Vak
fından yararlanan Haşmet ve Avni Eken kardeşlerin 
Atıf Bey Çiftliği adiyle bilinen 6 000 dönüm tapulu 
arazisine ilâveten 9 000 dönüm Hazine arazisini; Çeş
mealtı, Bozlar, Sığırcık, Eğridere, Gerlengeç köylüleri 
ortaklar dahil 17 000 dönüme sahipken; Prens Saba
hattin'in Çiftlik Kahyası Kargılı Ali Beyin 5 verese
si 96 000 dönüm ve yine aynı kişilerin Devlet orma
nını yakarak ve kökleyerek haksız kazandıkları 12 000 
dönüm Hazine arazisini ekerler ve ürününü alırlar. 
Anayasamıza aykırı bu çelişkili durumdan haberiniz 
var mı? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

2. — Şimdiye kadar bu köylere neden tapu kadas
tro komisyonları gitmemiştir? Ne zaman gönderile
cektir İsrarlı istekler dailıa ne kadar cevapsız bırakı
lacaktır? 

3. — Toprağa hasret ve ona kavuşmak için çır
pınan bu köylerdeki topraksız halikın; hak aramaları
na rağmen; karakollara çekilip bol bol dayak yedik
ten sonra adliyeye haksız, suçlu olarak sevkedilerek 
canlarından 'bezdirilmeleri karşısında ne gibi tedbirler 
düşünüyorsunuz? 

4. — Topraksız bu köyler halkının 10 yıldır ba
kanlıklara ve Başbakanlığa vere vere usanmadıkları 
dilekçeleri; Anayasanın emredici hükümlerine rağ
men neden karşılıksız bırakılmışlardır? 

5. — Yürekler acısı bu durumlar karşısında; top
rak reforrnu önçalışmaları ilimizin şimdilik bu dört 
ilçesinde var mıdır? Çalışma alanları içine alınmış 
mıdır? Şimdiye kadar alınmamışsa ne zaman alına
caktır ve bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır? 
Gecikme nedenleri nelerdir? 

6. — Feci ve elim durum sonucu, köylünün toprak 
açlığı pahasına sürüp giden bu durumları hazırlayan 
etkenler arasında çoğu yandaşlarınız toprak ağaları 
aşırı partizanların ve il ilçe yöneticilerinizin ve hatta 
parlamenterlerinizin baskıları ne zaman son bula
caktır? 

T. e, 
Başbakanlık 22 . 3 . 1976 

Toprak ve Tarım 
'Reformu Müsteşarlığı 

Sayı <: TTRM/Ar. tş. 1570/2069 
3460 2130 7/962 

Konu : Çanakkale Milletvekili Sayın Ha
san Sever'in soru önergesi hk< 

T. B. M. M. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 1 . 1976 gün Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesi Başkanlığı 106-22/03169 sayılı yazı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Hasan Sever'in Top
rak ve Tarım Reformu ve uyigülamaları hakkında 
vermiş oldukları yazılı soru önergelerinin cevapları 
Sayın Başbakanımın talimatları uyarınca hazırlana
rak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Kemal Erkovan 

Devlet Bakanı 
Cevaplar : 
• 1. — a) Eceabat ilçesi Alçıtepe ve Behram köy

leri sınırları içindeki Davut Baykan Çiftliği ve adı 
geçen yerlere ait kadastro işlemleri yapılmamış ol
makla beraber elde bulunan tapu kayıtlarında, bu 
çiftlik 3 354 dönüm iken çiftlik içerisindeki 6 000 
dönüm fazlalık 1946 yılında 1 800 lira bedelle Hazine
ce çiftliğe terkedilmiş ve dava konusu olan bu iş
lem o tarihte kesinleşmiştir 

b) Devletin tasarrufundaki ormanlık ve kayalık 
yerlerin çiftlik arazisine katıldığı konusu henüz açık
lık kazanmamış, bu konuda Maliye Bakanlığı Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğünün 19 . 6 . 1970 gün ve 
3325-940/13965 sayılı yazısı ile bu yerin Orman Ge
nel Müdürlüğü yetkililerinin iştirakiyle tapulanması 
istenmiştir, Orman sınırı ile ilgisi dolayısıyle or-

— 426 — 



M. Meclisi B : 82 30 . 3 . 1976 O : 1 

man kadastrosu ve tapulamanın birlikte konuyu ele 
almasının gerekliliği sonucuna varılmış ve işlemler bu 
esasa göre yürütülmektedir. 

c) Gelibolu ilçesi Güneyli köyünde Atıf Bey 
Çiftliğinde 6 000 dönümlük tapulu çiftlik arazisine 
ilâveten 9 000 dönümlük Hazine arazisinin fazladan 
sürüldüğüne dair elimizde kesin bir bilgi bulunma
maktadır. Ancak gerçek durum bu köyün kadastro
su tamamlandıktan sonra belirlenmiş olacaktır. 

d) Biga Çeşmealtı köyünün tapulama durumu 
bitirilmiş, 957 adet parselde 5 191 dönüm arazi tespit 
edilen, bu köyde Hazine arazisi bulunmamaktadır. 

e) Biga Bozlar köyünün tapulaması tamamlanimış 
778 adet parselde 13 710 dönüm arazi bulunan bu 
köyde 63 parselde 164 dönüm Hazine arazisi tespit 
edilmiş ve bu 164 dönüm Hazine arazisi de itirazlı 
durumdadır, 

f) 'Biga Sığırcık köyünün tapulaması tamamlan
mış, 497 adet parselde 4 954 dönüm arazi tespit edi
len 'bu köyde Hazine arazisi bulunmamaktadır. 

tg) Biga Eğridere köyünün tapulaması tamamlan
mış, 437 adet parselde 3 543 dönüm arazi tespit edi
len bu köyde Hazine arazisi bulunmamaktadır. 

ıh) Biga Gerlenigeç köyünün tapulaması tamam
lanmış, 1 210 adet parselde 12 956 dönüm arazi tes
pit edilen bu köyde 40 parselde 340 dönüm Hazine 
arazisi bulunmaktadır. 340 dönüm olarak görülen bu 
Hazine arazisi kiralama programına alınacaktır. 

Adı geçen bu köylerde tüm arazi rezerV'i toplam 
3 879 adet parselde 40 354 dönümü bulmaktadır. 

Toplam olarak görülen 40 354 dönüm arazinin 
340 dönümü Hazine arazisi, 164 dönüm arazi de iti
razlı durumdadır. 

Orman açılan yer olup olmadığı konusunda da 
Orman Bakanlığı gerekli araştırmayı yapmaktadır. 

2. — a) Tapulama çalışmalarında büyük yatı
rım bölgelerine (Baraj rezervuar sabaları, sulama sa
haları, kamulaştırmalar gibi) öncelik verilmiş ve yıl
lık tapulama programları bu şekilde düzenlenmiştir. 
Düzenlenen programlar her yıl Yüksek Planlama 
Kurulundan geçerek Bakanlar Kurulunca onaylana
rak kesinleştirilmektedir. 

b) Eceabat ilçesi genel olarak orman karakteri 
taşıdığından tapulama çalışmalarına ilçenin orman 
taihdit ve kadastro işlemleri bitirildikten sonra geçil
mesi uygun bulunmuştur. Bu yerin millî park ilân 
edilmesi söz konusudur. 

3. — Parlamenter hukuk rejimine dayalı olarak 
idare edilen ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de va

tandaşlar Anayasanın ve bu kanuna ilişkin kanunla
rın teminatı altında bulunmaktadır. Türkiye Cumhu-; 
riyetinde hiçbir kimseye veya hiçbir asayiş görevli
sine herhangi bir vatandaşın hürriyetini taihdit etmek, 
maddî ve manevî şahsiyetiyle oynamak yetkisi tanın
mamıştır. Bunun aksine davranışta bulunanlar her 
kim olursa olsun delilleriyle birlikte ilgili mercilere bil
dirildiğinde haklarında gerekli soruşturma açtırılacak-
tır. 

4. — Toprak isteği konusunda Devlet dairelerine 
müracaatta bulunan bütün vatandaşların dilekçeleri 
ilgili makamlarca Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığına intikal ettirilmekte ve adı geçen' kuruluşça da 
ilgiliye müracaatının seyri hakkında ve kanunî süresi 
içinde bilgi verilmektedir. Bunun aksi varit değildir. 

5. — 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununun 11 nci maddes'i gereğince; Toprak ve Ta. 
rım Reformunun uygulanacağı köyler, ilçeler veya 
iller Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının öne
risi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile Toprak ve Ta
rım Reformu bölgesi olarak belirtilir ve bu karar 
Resmî Gazetede yayınlanır. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafın
dan bu. konudaki çalışmalar 1757 sayılı Kanunun 11 
nci maddesi uyarınca bilimsel ve objektif bir yakla
şımla sekiz aylık çalışma sonucu tamamlanmıştır. 
Reform uygulamasında öncelik alacak bölgeler : 

a) tiler düzeyinde, 
b) Öncelikleri beliren illerin kendi idarî sınır

ları içindeki ilçeler düzeyinde, 
e) Bağlı oldukları illere bakmaksızın 628 adet 

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

Belirtilmiştir. 

Önceliklerin belirlenmesinde gözönünde tutulan 
kriterler ı 

İl ve ilçelerde mevcut kamulaştırıialbilecek tarım 
arazileri, Hazineye ait tarıma elverişli araziler, top
raksız ve az topraklı aile sayısı, tapulama hizmetle
rinin düzeyi, modern tarım teknolojisinin uygulama 
düzeyi, toprak mülkiyet dağılımının dengesizliği, sos
yal gelişmişlik düzeyi gibi hususlardır. 

Çalışmalarda kullanılan model her defasında bir 
veya birden fazla kriter elimine edilerek çok alterna
tifli çözümlere bağlanmıştır. 

Reformda öncelik alabilecek bölgeler için iller 
yerine ilçelere ağırlık verilmesi, bir ilde reformun uy
gulanmasına imkân olmayan bazı ilçelerde ve hatta 
köylerde üç yıl gibi bir süreyle gereksiz yere temliki 
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tasarruflarının durdurulması gibi bir işlemden kaçın
mak. amacını gütmektedir. 

Bununla yetinmeyip belirli prensiplerle hareket edi
lerek köy düzeyinde reform bölgesi ilân edilebilecek 
köylerin ilçeler itibariyle taranmasına başlanmış, 
521 ilçeden sonuçlar alınmıştır. Diğer 108 ilçede de 
sonuçlar alınmak üzeredir. 

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

İl ve ilçe bazında öncelikli yerler tespit edilmiş
tir. Bir ilde Toprak ve Tarım Reformunun ne zaman 
uygulanacağını önceden açıklamak kanunun yapısına 
uygun değildir. 

Yapılan çalışma ve tespitler sonucu ilçe ve köy se
viyesinde başka reform bölgeleri de ilân edilecektir. 

6. Devletin millete hizmetle görevlendirdiği ve 
di, ilçe hatta memleketimizde en küçük iskân birimle
rine kadar inip vazife gören yöneticilerin ve parla
menterlerimizin partizan davranışları tespit edildiği 
takdirde suç sayılır ve bu memlekette buna karşı iş
leyen bir adalet mekanizması vardır, aksi davranış
ları cezalandırır. 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyon Selevir Barajının sulama tesislerine iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Se-
lâhattin Kılıç'in yazılı cevabı. (7/989) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sualin Enerji ve Talbiî. Kaynaklar Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim 4 

Saygılarımla. 22 . 12 . 1975 
Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

Afyon Selevir Barajının sulama tesislerine bir su
lama kanalı daha eklenmesi böylece, Akarım, Karaca-
ören ve Pazarağaç köylerine ait 40 bin dekarlık ara
zinin sulanması düşünülmektedir. Bu arazi Pazarağaç 
köyü, K. Karaoaören kasabası ve Akarım köylerinden 
geçen Çay - İsparta asfaltının güneyinde kalmaktadır. 

1. — Yukarıda izahı yapılan yer etüt edilmiş mi
dir? 

2. — Baraj ile arazi arasında seviye farkı nedir? 
3. —• Mevzu kanalın yapımı evvelce düşünülmüş 

müdür? 

30 . 3 . 1976 O : 1 

4. — D. S. 1. tarafından evvelce yaptığım müra
caatlara müphem cevap verildiğinden acaba daha açık 
cevap verilehilir mi? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112/053.84/17-17189 
24 . 3 .1976 

Konu : Sayın Süleyman Mutlu'nun 
yazılı soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ilgi : 26 . 1 . 1976 gün ve 7/989-3532/27499 sa
yılı yazınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu'nun, Selevir Barajı sulama tesislerine ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sdâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

Afyon. Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
lu'nun, Selevir Barajı Sulama tesislerine ilişkin yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 

Sorular : 
Afyon Selevir Barajının sulama tesislerine bir su

lama kanalı daha eklenmesi, böylece Akarım, Kara-
caören ve Pazarağaç köylerine ait 40 bin dekarlık 
arazinin sulanması düşünülmektedir. Bu arazi Pa
zarağaç köyü, Karacaören kasabası ve Akarım köy
lerinden geçen Çay - İsparta asfaltının Güneyinde 
kalmaktadır. 

1. Yukarıda izahı yapılan yer etüt edilmiş midir? 
2. Baraj ile arazi arasırida seviye farkı nedir? 
3. Mevzu kanalın yapımı evvelce düşünülmüş 

müdür? 
4. DSİ tarafından evvelce yaptığım müracaatla

ra müphem cevap verildiğinden, acaba daha açık ce
vap verilebilir mi? 

Cevaplar : 
1965 yılında tamamlanan Selevir Barajından, 8 000 

ha. sahayı sulayan Selevir sulaması tesisleri inşa edil
miş bulunmaktadır. İlâve olarak sulanması istenen 
araziler, 4 000 ha. olup, Selevir sulamasının üst kot- < 
laması kapsamına alınması, anakanal kapasitesi ve su 
imkânları bakımındn mümkün görülmemektedir. 

Ancak Selevir Barajından, gerek SEKA Kâğıt Fab
rikasına su tahsisi ve gerekse Eber - Akşehir master 
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plan çalışmalarında yapılan detaylı su bilançosu he
sapları sonucunda yalnız Kaliçayı sol sahilinde yer 
alan Çay - Karacaören köyü arazisinin sulanması 
mümkün görülmüştür. 

Bunun dışında, yazılı önergede zikrolunan köyle
rin takriben 40 bin dekarlık arazisinin sulanması için 
selevir Barajından su tahsisi mümkün görülememekte
dir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

6. —Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Adana madenî sanatkârlar esnafına tahsis edilen pik 
ve kok kömürünün İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikasından temin edilmesine ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı. (71997) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 20 . 1 , 1976. 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Adana ve Güney bölgesi vilâyetleri madeni sanat
kârlarının Türkiye'de özel bir niteliği olduğu Bakan
lığınızın da malumudur. Madeni Sanatkârlar Der
neği mensubu dökümcü esnafına Bakanlığınızca Ka
rabük Demir Çelik Fabrikasında yapılan pik ve kok 
kömürü tahsisinin gerek temin zorluğu, gerekse uzak
lığı bakımından fazla ödenen navlun sebebiyle mali
yetin arttığı açıktır. Özellikle kış aylarında gerekli 
anamadde olan pik ve kok kömürü temininde doğan 
aksaklıklar işyerlerinin tam randımanla çalışmasına 
mani olmakta ve işgücü kaybının sebebi olmaktadır. 
Bu hususta mamul maddelerin maliyetinin artmasının 
başka bir sebebidir. 

1. — İskenderun Demir Çelik Fabrikasının ça
lışmaya başlaması nedeniyle Adana ve Güney bölgesi 
madenî sanatkârlar derneği esnafının Karabük Demir 
ve Çelik Fabrikasında yapılmış pik ve kok kömürü 
tahsisinin İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasına ak
tarılması düşünülmekte midir? 

2. — İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasının ya
kın vilâyetler esnafına pik ve kok kömürü tahsisinin 
ne zaman başlayacağı Bakanlığınızca karar altına 
alınmışmıdır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 24 . 3 . 1976 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 9/259 
Konu : Adana Milletvekili Sa
yın Emin Bilen Tümer'in soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 , 1976 tarihli ve 7/997/3577-27695 

sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer'in 

Adana Madenî Sanatkârlar esnafının ihtiyacı olan pik 
ve kok kömürünün İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikasından karşılanmasına mütedair soru önergesiy
le ilgili olarak hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu 
arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer'in 
soru Önergesi hakkında not : 

1. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarının kok 
ve pik istihsaline başlamış bulunması dolayısıyle sa
nayi kuruluşları ile küçük esnafın ihtiyaçlarının bu 
fabrikadan karşılanması kararlaştırılmış, bu mevzuda 
fabrikaya gereken talimat verilmiştir. 

2. Diğer taraftan bu kuruluşların evvelce Kara
bük'e verdikleri siparişler de İskenderun'a aktarılmış 
ve ayrıca TKt'ye de kok tahsislerinin Karabük yeri
ne İskenderun adına tanzimi bildirilmiş ve keyfiyet
ten Adana ve civarı Sanayi Odaları ile dernekler ya
zılı olarak haberdar edilmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, müf
redat programlarının değiştirilmesine ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ce
vabı. (7/1001) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi rica 
ederim. 23 . 1 . 1976 23 . 1 . 1976 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Necdet Ökmen 

22 . 1 . 1976 günlü Bakanlar Kurulu toplantısında 
«Millî Eğitim Bakanlığı müfredat programlarının mil
lî kültürümüze uymayan kısımlarının değiştirilmesine 
kararlıdır. Bu yoldaki çalışmalar sürdürülmektedir. 
Önümüzdeki ders yılından itibaren ders kitaplarında 
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millî kültürümüze uymayan kısımlar hükümet prog
ramındaki esaslara uygun olarak değiştirilecektir. Bu 
meyanda önümüzdeki yıldan itibaren okullarda oku
tulacak yeni kitaplar da milletimizin ilme ve insanlı
ğa yaptığı büyük hizmetleri tanıtmağa ehemmiyet ve
rilmeye devam olunacaktır.»/ şeklinde karar verildiği 
resmen açıklanmıştır. 

Müfredat programının ve okul kitaplarının eğiti
min bilimsel ilkeleri yerine icranın siyasal görüşle
rini yansıtan hükümet programına göre değiştirilece
ğini açıkça belirtilmesi Cephe Hükümetinin çok va
him yeni bir girişimidir. Koalisyonun 4 ortağı parti
nin sosyal ve siyasal tercihlerinde bile 4 ayrı görü
şün çarpıştığı ve zoraki bir beraberlik görünümü ve
rilmeye çalışıldığı 'bir ortamda, layik eğitim sistemi
ni ortadan kaldıracak ve siyasal amaçlarla bilimsel 
eğitim sistemini altüst edecek bir zihniyetin üzerinde 
dikkatle durmak gereklidir. 

1. Müfredat programlarına siyasal tercih yansı
tılması konusu devletin millî eğitimde öngördüğü ulu
sal tercihe dayalı müfredat programı anlayışıyla bağ
daşır mı? 

2. Cephe hükümetinin programında müfredat 
programının değiştirileceği ileri sürüldüğüne göre, 10 
aylık iktidar döneminizde hangi bilimsel çalışmalar 
yapılmış ve Bakanlığınızın hangi yetkili organların
da, açıklamada söz konusu edilen, karar alınmıştır? 

3. Hangi ders kitaplarında hangi kısımların mil
lî kültüre aykırı olduğu hususları saptanmış mıdır? 

Saptanmış ise a) bu kitapların listesi nedir? b) Bu 
hususta hangi organ karar vermiştir? 

4. Önümüzdeki yıl ders kitaplarının değiştirilme
si kararı, maneviyatçı geçinen bazı kişilere menfaat 
sağlamak amacından başka, böylesine geç kalmışlı
ğın acelesi içinde sağlıklı bir sonuç verebilecek mi
dir? 

5. Yeni kitapiar kimlere sipariş edilmiş veya edi
lecektir? 

6. Ortaokul ve lise son sınıflarına kadar din der
si konulması fikri Anayasa hükümleri, Atatürk ilke
leri ve layik öğretim sistemiyle nasıl bağdaştırılacak
tır? 

T. C. -
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 3 , 1976 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 136 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 , 1976 gün ve 7/1001 - 3606/27910 

sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız 

1. — Müfredat programlarına siyasî tercihin yan
sıması değil, Millî Eğitim Temel Kanununun öngör
düğü istikâmette bir anlayışın hâkim bulunmasına 
çalışmak Millî Eğitim Bakanlığının temel görevidir. 

2. — 3 - 4 - 5 - Millî Eğitim Temel Kanununun 
2 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, «Türk Milleti
nin millî ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerle
rini benimseyen, koruyan ve geliştiren ve nihayet 
Türk Milletini çağdaş medeniyetin yapıcı, yaratıcı, 
seçkin bir ortağı yapmayı» hedef tutan yönde müf
redat programlarına ve ders kitaplarına bir şekil ve 
muhteva kazandırmak Millî Eğitim Bakanlığının te
mel ve tarihî misyonudur. Kaldı ki, kanunların ve 
mevzuatın zihniyetine ve ruhuna göre gerekli düzelt
meleri de şimdiye kadar yapmamış ve yapamamış ol
ması da asıl muaheze edilecek noktaları teşkil etmek
tedir. Gayet tabiîdir ki, bu düzeltmeleri Millî Eğitim 
Bakanlığının ilgili organı yapacak, yerine getirecek
tir. Kimin ne yapacağını, en iyi şekilde zaman orta
ya koyacaktır. 

6. — Lâyikliğin Türk eğitiminde esas olduğu ka
nunlarımızın amir hükmüdür. 

Ancak, din eğitim ve öğretiminin kişilerin kendi 
isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin iste
ğine bağlı kalacağının tespiti ötesinde başkaca bir 
sıralama bulunmadığı cihetle orta okullar ile lise 
ve dengi okulların son sınıflarına da «Din Bilgisi» 
dersleri konulmasını engelleyici bir hükmün bulun
madığı da malumdur. 

Bu itibarla «Din Bilgisi» derslerinin Atatürk ilke
leri ve layik öğretim sistemiyle çatışır bir durumu 
olmayacağı tabiîdir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

* 8. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, iş ve işçi 
bulma hizmetlerinin Ülkü Ocakları Derneği tarafın
dan yürütüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı ceva
bı (7/1002) 
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Millet Meclisi Başkanlığına j 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için aracı olmanızı saygıla- I 
rımla rica ederim. 23 . 1 . 1976 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa- I 

yın Alparslan Türkeş'm Ankara'da bazı öğrenci yurt
larını geceleri ziyaret ettiği ve ertesi günü komando
ların eyleme geçtiği basında yer almaktadır. Htikü- I 
met olarak bu konuda ne düşünmektesiniz? Herhan
gi bir tedbir alacak mısınız? I 

2. — Ülkemizide iş ve işçi bulma hizmetini bu 
amaçla kurulmuş olan iş ve İşçi Bulma Kurumu di- I 
şında bir derneğin yürütmesini yasal olarak mümkün 
görürmüsünüz? 

3. — Hükümet olarak Ülkü Ocaklarına iş ve işçi 
bulma konusunda herhangi bir görev ve yetki verdi- I 
niz mi? I 

4. — Vermemiş iseniz, Ülkü Ocakları Genel Baş
kanlığının yayınladığı ve basında yer alan genelgeyi 
nasıl anlıyorsunuz ya da ne gibi bir işlem düşünmek
tesiniz? 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 3 . 1976 

Sayı : 106 - 9/06882 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 2 . 1976 tarih ve 7/1002 - 3607/27911 
sayılı yazınız. I 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Başbakanımıza 
yönelttiği soru önergesine Başbakanımız adına ceva
bımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Sayın Alp
arslan Türkeş, ne Ankara'da ne de bir başka ilimizde I 
öğrenci yurtlarını ziyaret etmemiştir. Bu itibarla soru I 
önergesinde zikredilen gazete haberi tamamen gerçek 
dışıdır. 

Ülkemizde iş ve işçi bulma hizmetlerinin tş ve İş- I 
çi Bulma Kurumu tarafından ifa edildiği malumları
dır. Herhangi bir derneğin bu görevi yüklenmesi J 
mümkün değildir. 

Soruda sözü edilen dernek, iş ve işçi bulma hiz
metleriyle ilgili bir genelge yayınlamadığını açıkla
mış ve basında bu konuda yeralan haberlerin gerçek 
dışı olduğunu bildirmiştir. I 
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Devlet, bütün gücüyle kanunlara ve nizamlara ay
kırı her hareketin karşısındadır. Bir usulsüzlük tes
pit edildiği takdirde yetkili makamlar gerekli her 
türlü tedbiri alacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüp
hesi olmamalıdır. 

9. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Eğitim Araçları Merkezinde çalışan öğretmenlerin iş 
güçlüğü ödeneklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdemin yazılı cevabı (7/1038) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 4 . 2 . 1976 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sa
yılı Devlet Memurları Personel Kanunuyle eklenen 
12 Sayılı Kanun hükmündeki kararname gereğince 
Bakanlar Kurulunun 28 . 2 . 1975 tarih 7 - 9705 
sayılı kararı ile Devlet memurları kapsamına giren 
kurumlar ile aynı kanunun ek geçici 9 ncu maddesi 
dahil kurumlardan aylık alanlara; hangi görev için, 
ne miktar işgüçlüğü işriski ve temininde güçlük zam
mı ve malî sorumluluk zammı ödeneceği 1 ve 2 sa
yılı cetvellerde gösterilmiştir. 

Eğitim hizmetleri bölümünün 4 ncü bendinde öğ
retmen (ilk ve orta dereceli genel, mesleki, teknik okul
lar, kurslar azınlık okullarında) diye tanımlanmıştır. 
Aslî görevleri öğretmenlik olduğu halde Bakanlığını
zın eğitim araçları merkezinde görev yapan öğret
menler işgüçlüğü zammından faydalanamamaktadır
lar. Bu eğitim araçları merkezinde çalışan öğretmen
lerin müktesep haklarını ihlâl ettiği gibi öğretmen 
sıfatını kazanmış kişilerin bakanlık tarafından, bakan
lık bünyesinde başka bölümde çalışmalarıyle diğer 
meslektaşları arasında aleyhlerine ayrıcalık doğur
maktadır. 

1897 sayılı yasa gereğince her yıl ilgili kurumla
rın kimlerin bu zamlardan faydalanacağına dair ni
telik ve sayısal bildirimde bulunmaları zorunluluğunu 
getirmiştir. 

1. — 1975 yılında öğretmen oldukları halde bu 
kararname içerisine alınmayan eğitim araçları mer
kezinde çalışan öğretmenlerin 1976 yılında işgüç
lüğü zammından yararlanıp yararlanmayacağım? 

2. — Bakanlığınız bu yılda eğitim araçlarında 
görevli öğretmenlerin işgüçlüğü zammından yararlan
dırmayı düşünmüyorsa bunun gerekçeli sebeplerini 
bildirmenizi? 
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t . C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 134 25 , 3 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 2 .19,76 tarih ve 7/1038 - 3691/28443 

sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. • 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in yazılı so

ru, önergesi ile ilgili cevabımız 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içine 

giren kurumlar ile aynı Kanunun ek geçici 9 ncu 
maddesine dahil kurumlardan aylık alanlara hangi 
görevler için ne miktar işgüçlüğü, işriski, temininde
ki güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı veri
leceği Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı
nın teklifi üzerine Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ve 12 sayılı Kanun hükmün
de kararname ile değiştirilen ek maddeye göre Ba
kanlar Kurulu tarafından 28 . 2 . 1975 tarih ve 
7/9705 sayılı kararname ile tespit edilmiş olup, Eği
tim Araçları Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Şu
be Başkanlarına yan ödeme verilmesi hususu yer al
mamaktadır. 

2. — Eğitim Araçları Başkanı, Başkan Yardımcısı, 
Şube Başkanları ve öğretmenleri ile yan ödeme zam
mı alamayan Bakanlığımız personeline ait işgüçlüğü, 
işriski, teminindeki güçlük zammı ve malî sorumlu
luk tazminatı verilmesi hususu Maliye Bakanlığı Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü ile Başbakan
lık Devlet Personel Dairesi Başkanlığına 4 . 2 . 1976 
tarih ve 27 619 sayılı yazımızla teklif edilmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

10. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan' 
in, Ankara Numune Hastanesi doktorlarına gönderi
len mektupların hastane yöneticilerince açıldığı iddi
asına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma 
Bakanlarından sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1054) (1) 

(1) Bu soru önergesiyle ilgili.Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının cevabı 10 . 3 . 1976 tarihli 74 
ncü Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sağlık ve 

Ulaştırma Bakanları tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Türkiye'de, her vatandaş kimseye sormadan, ön 
müsaade almaksızın haberleşme özgürlüğüne sahip

tir. Bu hak Anayasa ile herkese verilmiştir. Bu hak
kın aksine, bir hâkim kararı olmaksızın suistimal 
edilmesi demek Anayasanın 17 nci maddesinin ihlâli 
demektir. Bugün Ankara Numune Hastanesinde, bir 
Milletvekili arkadaşımızın Meclis postahanesinden 
postaladığı mektuplar yetkililer tarafından açılarak 
okunduktan sonra sahiplerine verilmeden toplattırıl
mış olmakla, Anayasanın bu hakkı ihlal edilmiştir. 
Bu tarz davranışlar açık rejim olmak iddiasında bu
lunduğumuz demokrasiyi zedeler hatta ortadan kal
dıracak nitelik arz eder. Haberleşme hürriyetinin yok 
olduğu bir ülkede demokrasi yoktur. Bu tarz davra
nışlar içine giren kuruluşların gizlilik mektupları 
açıklandığı zaman kimlerin ne olduğu daha iyi orta
ya çıkar. Bu gün Milletvekillerinin mektuplarını açıp 
okursunuz, yarın vatandaşlarınkini derken bir gün
de kendinizinkiler okunur. Telefonları dinletirsiniz, 
mektupları açıp okursunuz sonu ne olur ve kimler 
bu işten kârlı çıkar bilinmez. Buna göre : 

1. — Bir milletvekili arkadaşımızın Meclis pos
tanesinden Ankara Numune Hastanesi doktorlarına 
gönderdiği mektupların yetkililer tarafından açılıp 
okunması neticesi dağıtılmaması Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâli değilmidir? 

2. — Anayasa'yi Mâl eden bu tarz yöneticiler 
için ne düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
Hgm: 4117-7535 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Hk. 
22 . 3 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanun

lar Müdürlüğü ifadeli 24 . 2 . 1976 gün ve 7/1054 -
3731/28692 sayılı yazınız. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın Ba
kanlığımıza tevcih eylediği yazılı soru önergesi ile il
gili iki nüsha cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
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Sorular ve Cevaplar : 
Soru 1. — Bir milletvekili arkadaşımızın Meclis 

Postanesinden Ankara Numune Hastanesi doktorla
rına gönderdiği mektupların yetkililer tarafından açı
lıp okunması neticesi dağıtılmaması Anayasamızın 
17 nci maddesinin ihlâli değilimdir? 

Cevap 1. — Ordu Milletvekili Sayın Kemal Gö-
nül'ün Ankara Numune Hastanesi doktorlarına gön
derdiği mektupların, hastane yetkililerince açılmış 
bulunduğu ve önergede de bu hususun belirtilmiş ol
duğu, önerge sahibi Çankırı Bağımsız Milletvekili 
Sayın Mehmet Ali Arsan'dan alınan bilgiden anlaşıl
mıştır. 

Sam 2. — Anayasa'yı ihlâl eden bu tarz yönetici
ler için ne düşünüyorsunuz? 

Cevap 2. — Söz konusu mektupların, mer'i mev
zuat uyarınca, alıcıların hastane personeli olması ne
deniyle büro yetkililerine teslim edilmiş olduğu ve 
PTT servisler in deki işlemlerde bir aksaklık bulun
madığı tespit edilmiştir. 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon - Suhut - Bozan köy yolunun ya
pımına ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz'm yazılı cevabı (7/1058) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

16 . 2 . 1976 
Afyon Milletvekili 
(Süleyman Mutlu 

1. — Afyon Şufaut ilçesi Bozan Köyünün yolu 
ne zaman yapılacaktır? 

2. — Bu köy yolunun yıllardır unutulur sebe-
bebi nedir? 

T. C. 
Köy İşleri 

Kooperatifler Bakanlığı 26 . 3 . 1976 
Tetkik - Planlama ve 

Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 06/04-371-002904 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen, Sek. 24 . 2 . 1976 gün ve Kan. Müd. 

7/1058-3777/29022 sayılı yazınız. 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 

Mutlu tarafından, ilgide kayıtlı yazınız ekinde Ba

kanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler s ilişiktedir. 

Bilgileriniize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakam 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu'nun yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. — Afyon - Şuihut - Bozan köyyolu 1976 yılı 
yapım proğıamına alınmıştır. 

2. — Yurdun birçok yörelerinde olduğu gibi Af
yon Karahisar ilinde de yapılması gereken köyyolu 
bulunmaktadır. Bütçeden sağlanan kaynaklarla belir
li kriterlere uyan köylerin yol yapımına öncelik ve
rilmektedir. 

Ayrıca, Bozan köyü yolunun unutulması gibi bir 
husus mevzubahis değildir. 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta - Senirkent Endüstri Meslek Li
sesinde görevli bazı öğretmenlerin davranışlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Mil
lî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. 
(7/1059) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygı ile rica ederim. 1 7 . 2 . 1976 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

İsparta İli Senirkent ilçesinde Endüstri Meslek 
Lisesi öğretmenlerinden Halil Bardak, Ramazan Ka
ranlık, Sadettin Gülsen, Mehmet Balım ve Edebiyat 
hocası başta olmak üzere lisedeki yabancı öğrencile
re bozkurt rozeti takmayanlara ülkü ocaklarına ka
yıtlarını yaptırmıyanlara baskı yaptıkları hatta ülkü
cüleri arkalarına alarak ev ev ve kahve kahve aradık
ları buldukları yerlerde halkın içinde yabancı. Öğren
cileri dövdükleri halk tarafından kahve ve sokaklar
da konuşulur hale geldiğini görmek ve duymak için 
ilçeyi bugünlerde bir defa ziyaret etmek kâfi gel
mektedir. Buna göre : 

1. — Bu öğretmenler ayrı ayrı nerelidirler? 
2. Bu öğretmenler arasında İsparta Milletvekili 

Ali İhsan Balım'ın akrabaları var mıdır? 
3. — Şimdiye kadar kaç talebeyi tasdikname al

mak mecburiyetinde bırakmışlardır? Bu talebelerin 
isim ve adresleri nelerdir? 

4. — 10 Ocak 1976 günü çıkan olayda kaç talebe 
dövülmüş ve yaralanmıştır? 
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5. — Cumhuriyet Savcılığına intikâl eden olay 
var mıdır? 

6. — Kaymakamlığa ve İsparta Valisine bu olay
larla ilgili kendilerinin korunulmasını isteyen dilek
çe ile müracaat etmiş kimse var mıdır? 

7. — Bu olayları çıkaran öğrentmenler hakkında 
halen tahkikatta olan var mıdır? 

T. e. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28 . 3 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 149 7/1059-3778 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığın 2 . 3 . 1976 tarih ve 106-11/06068 

sayılı yazılarıyla alınan Afyonkarahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. — İsparta dili Senirkent Endüstri Meslek Li
sesi Yapı Atelyesi öğretmenleri Halil Bardak, Ra
mazan Karanlık ve Mehmet Balım Senirkent, Sıhhî 
Tesisat Atelyesi Öğretmeni Saadettin Gülsen Kızıl-
cahaman, Türkçe Öğretmeni İbrahim Güleç ise Bak
lan doğumludur. 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım ile ay
nı soyadı taşıyan öğretmen Mehmet Balım'in akra
ba olup olmadıkları bilinmemektedir. 

3. — 4-5-6-7 - Bu hususlarda Bakanlığımıza her
hangi bir bilgi intikal etmemiştir. 

Ali Naili Erdem 
'Millî Eğitim Bakanı 

13. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İçel 
ilinde uygulanan götürü ziraî gelir vergisi indirimine 
ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba-
konu Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1081) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı soru önergemin Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Sayın Korkut Özal tarafın
dan cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 
22 . 2 . 1976 

Süleyman Şimşek 
İçel Milletvekili 

Sorular : 
1. — İki yıldan bu yana beyaz sinek afetinin Çu

kurova çftçilerini çok zarara soktuğu bilinen bir ger

çektir. Bu afet özellikle pamuk üretiminin verimini 
% 70'şe kadar düşürmüştür. Bu gerçeği ilgililerde 
yerinde saptamış olmalıdırlar ki, Adana ilinde gö-
türlü ziraî gelir vergisi muafiyetini % 82'ye çıkarmış
lardır. 

Adananın bitişiğinde olan ve beyaz sinek afetin
den çok daha fazla zarar gören İçel ilinde ise bu 
muafiyet ancak % 74 olarak saptanmıştır. 

İçel ili için de, Götürü Ziraî Gelir Vergisi indi
riminin % 74'den, az % 82'ye çıkarılması düşünülü
yor mu?. 

«Bu düşünülüyor ise, 1976 mahsûl döneminde bu 
uygulanabilecek midir.? 

24 . 3 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 2 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1081-3812/29202 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek tarafın

dan; İçel'de uygulanan Götürü Ziraî Gelir Vergisi 
İndirimine ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesi tetkik edildi. 

Götürü Ziraî Gelir Vergisi İndirimi konusu yet
ki bakımından doğrudan Maliye Bakanlığını ilgilen
dirmektedir. Bu itibarla soru önergesi; verilecek mü
talaada faydalı olacak bilgilerle birlikte ve düşünce
lerinin bildirilmesi ricasiyle Maliye Bakanlığına inti
kal ettirilmişti. 

Bu defa konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığın
dan alınan yazının muhtevası eklice sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Korkut Özal 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in Ziraî 
Gelir Vergisi İndirimine ilişkin soru önergesine Ma
liye Bakanlığınca verilen cevap muhtevası 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 46-49 ncu 
maddelerine göre, ziraî kazanç ölçüleri, Ziraî Ka
zançlar İl Komisyonları ve Merkez Komisyonunca 
üç yıl için takdir ve tespit olunur. 

Anılan 46 ncı madde gereğince; Ziraî Kazançlar 
İl Komisyonları, ziraî faaliyetlere tesir eden tabiî ve 
iktisadî şartlan, çeşitli ziraat neviileri ile çeşitli zira
at makine ve aletlerinin ayrı ayrı vasıflarını, ziraî iş
letmelerin bölgeler itibariyle özelliklerini ve ortala-

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 282 
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ma verim kabiliyetlerini, ortalama satış fiyatının tes-
bitinde hükümetçe tayin olunan ve takdir sırasında 
yürürlükte bulunan fiyatları, hükümetçe fiyat tayin 
olunmayan ve takdir sırasında yürürlükte bulunan fiyat
ları, hükümetçe fiyat tayin olunmıyan mahsuller için 
de takdirin yapıldığı yıldan önce gelen takvim yılı 
içindeki mahalli toptan piyasa fiyatları esas' alınarak 
ziraî kazanç ölçülerini takdir ve tespit eder ve bu 
ölçülerin uygulanmaya başlanacağı yılın Nisan ayı 
sonuna kadar Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonuna 
gönderirler. 

Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, illerden ge
len Ziraî Kazanç ölçülerinden hatalı ve noksan bul
duklarını gerekçesiyle birlikte ilgili komisyonlara ia
de ederler. 

Ziraî Kazançlar İl Komisyonları Merkez Komis
yonunca iade olunan ölçülerdeki maddi hataları dü
zeltirler; takdire taallûk eden hususlarda ise ya öl
çüleri yeniden takdir ederler veya ilk kararlarında 
ısrar edebilirler. İl Komisyonları ısrar kararlarında 
ısrar sebeplerini açıklarlar. 

Ancak Ziraî Kazançlar İl Komisyonlarınca ve
rilen ısrar kararları uygun görülmediği takdirde, uy
gun görülmeyen ölçüler yerine Merkez Komisyonun
ca toptantıda mevcut üyelerin ittifakı ile re'sen ve 
nihaî olarak yeni ölçüler tayin ve tespit olunur. 

Bu şekilde, Ziraî Kazançlar İl Komisyonları ve 
Merkez Komisyonunca incelenen ve kesinlik kaza
nan ziraî kazanç ölçüleri Bakanlar Kurulunun ona
yı ile yürürlüğe girer. 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, İçel Ziraî 
Kazançlar İl Komisyonu, V. U. K. nun 64 ncı mad
desindeki esaslara uygun olarak takdir ve tespit et
tiği ölçüleri Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonuna 
göndermiş ve Merkez Komisyonu, Ziraî Kazanç öl
çüleri ve özellikle pamuk ile ilgili ölçüler üzerinde 
yaptığı incelemeler sonucu, takdir ve tespit ettiği zi
raî kazanç ölçülerini İl Komisyonuna iade etmiştir. 

Ziraî Kazançlar İl Komisyonu, Merkez Komis
yonunun aldığı 26 . 11 . 1975 tarih ve 33 sayılı ka
rar ile eki cetvellerde yazılı Ziraî kazanç ölçülerine 
herhangi bir itirazda bulunmayarak aynen uymuştur. 
İl Komisyonunca Merkez Komisyonu kararına uyul-
duğu için Ziraî Kazanç ölçüleri Ziraî Kazanç Ko
misyonları bakımından kesinleşmiştir. 

1975, 1976 ve 1977 yıllarında uygulanacak Ziraî 
Kazanç ölçüleri Komisyonlarca tespit edilmiş bulun
duğuna göre, pamuk kütlü ürünü için 1975 yılına 

ait ölçülerin değiştirilmesi, yani kıraç arazide % 78, 
taban arazide % 77 ve sulu arazide % 76 olan götü
rü gider oranlarının % 82 ye yükseltilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

14. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsanın, 
Çankırı Yapraklı kazasına bağlı bazı orman içi köy
lülerine fazla kesim ve çekim bedellerinin ödenmeyi-
şine ilişkin sorusu ve Orman Bakam Turhan Ka
pantının yazılı cevabı (7/1082) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Orman 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi 
arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

1975 yılının Mayıs ayında Çankırı Yapraklı ka
zasına bağlı beş orman içi köyü (Yukarı Öz, Aşağı 
Öz, Sarıkaya, Kavaklı ve Merkez) ile Çankırı Orman 
İşletmesi arasında yapılan anlaşmaya göre 40 metre 
mükap keresteden fazla kesim ve çekim yapanlar 
için % 25 bedel farkı ödenmesini ön gören hüküm, 
Orman İşletmesinin, ziyan ettim gerekçesi ile halka 
ödenmemiştir. Kerestenin Metre küpünün binleri 
aştığı şu ortamda, ziyan gerekçesi; köylüyü bir şey 
bilmez zannedip kandırmanın tipik bir örneğidir. 
Buna göre : 

1. — Bugün kerestenin metre küpü kaç liradır? 
2. — Orman işletmesi neden ziyan etmiştir? 
3. — Bu işi yapan kereste tüccarları milyonlar 

kazanırken nasıl oluyorda işletmeler ziyana kesim 
yaptırıyorlar? 

4. — Anlaşmalara riayet etmeyen işletmeye köy
lüler nasıl inanacaklar. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 19 . 3 . 1976 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 01431 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 3 . 1976 tarih 7/1082-3815/29221 sayılı 

yazınıza karşılık : 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, Çan
kırı Yapraklı ilçesinde bazı orman köylülerine be
del farkının ödenmeyişine dair yazılı soru önergesi 
incelettirilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 1906 sayılı Kanunla değişen 
34 ncü maddesi hükmüne göre, hudutları içinde dev
let ormanı bulunan köy ve kasaba halkının keserek 
satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların ^ 
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10 (on) metreküpü geçmemek üzere % 25 ine kada
rı için ilgili orman işletmesinin satış istif yerlerinin 
kerestelik tomruklara ait 1 yıl önceki genel ortala
ma maliyet bedeli ile, yine 1 yıl önceki açık artırmalı 
satışlar genel ortalaması arasındaki fark kendilerine 
yılı hesabından nakten ödenmektedir. 

Maliyet bedeli 1 6 . 2 . 1973 gün ve 7/5864 sayılı 
•kararname ile kabul edilen Devlet Orman İşletmesi 
ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 16 ncı mad
desine göre hesaplanmakta, açık artırmalı satış ge
nel ortalaması da, ait olduğu işletmenin 1 yıl önce
ki açık artırmalı satışlarının ağırlıklı ortalamaları alın
mak suretiyle tespit edilmektedir. 

Çankırı - Yapraklı İlçesine bağlı Yukarı Öz, Aşa
ğı Öz, Sarakaya, Mefkez ve Kavaklı Köylerine üret
tikleri emvale karşılık beher -mR'e 134,-60 lira bedel 
farkı ödenmesi gerekir iken, yaptırılan inceleme so
nucunda İşletmesince, bedel farkının yanlış hesap
lanmasından dolayı ödeme yapılmadığı anlaşılmış, 
bilâhara hata düzeltilerek sözü edilen köyler halkına 
cem'an 126 000 lira ödenmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakam 

15. — Ağrı Milletvekili Cemil. Erhan'ın, Ağrı -
Eleşkirt ve Diyadin Temel Eğitim yatılı bölge okulu 
müdürlerinin görevden alınmalarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ceva
bı (7/1086) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından Yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygıyla erz ederim. 25 . 2 . 1976 

Ağrı Milletvekili -
Cemil Erhan 

1975 - 1976 öğretim yılı sonuna yaklaşmış bulun
masına rağmen, Eğitim öğretim çalışmalarından alı
nacak verimli sonuçlar düşünülmeden; 

A — Eleşkirt Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
müdürü îlhami Marangoz, 

B — Diyadin Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
Müdürü Süleyman Suat Vural'ın görevlerinden alın
dıklarını öğrenmiş bulunmaktayım. 

1. — Öğretim yılı içinde adı geçen okul müdür
leri görevlerinden niçin alınmışlardır? 

2. — Diyadin Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 
Müdürü Süleyman Suat Varol, Çankırı Eskipazar 
Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğüne atan
mıştır. 

Adı geçen okul öğretime açık mıdır? İnşaatı bit-
mi midir? inşaatı bitmemiş-öğretime açılmamış bir 
okula müdür atanmasını uygun buluyormusunuz? 

3. — Diyadin temel eğitim yatılı bölge okulunun 
620 öğrencisi variken, okulun müdürsüz bırakılma-
masının sebebi nedir? 

Kendi görüşünüzde birisini atamak için mi, eski 
okul müdürünü görevinden almış bulunuyorsunuz? 

4. — Ağrı; Eleşkirt - Diyadin - Tutak temel eği
tim yatılı bölge okulları yakacak yokluğu nedeniyle 
kapalı bulunmaktadır. 

Okulların yakacak kömür ihtiyacının karşılanma
sı ve öğretime başlayabilmeleri için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

Durumdan haberiniz var mıdır, ne yapmayı dü
şünüyorsunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 25 . 3 . 1976 

Sayı:135 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 3 . 1976 tarih ve 7/1086-3828/29333 sa

yılı yazınız. 
Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

1. Ağrı - Eleşkirt Yatılı Bölge Okulunda geçen 
yıl kalorifer kazanı patlamıştır. Bu sebepten okulda 
halen öğretim yapılamamaktadır. Okul Müdürü îl
hami Marangoz da nakil isteğinde bulunmuş, nakli 
yapılarak bu dileği yerine getirilmiştir. 

Diyadin Yatılı Bölge Okulu Müdürü S. Suat Vu
ral'da naklini istediğinden, Çankırı - Eskipazar Ya
tılı Bölge Okulu Müdürlüğüne nakli yapılmıştır. 

2. — 1975 yılı yatırım projesine göre Çankırı -
Eskipazar Yatılı Bölge Okulu inşaatının tamamla
nacağı Bayındırlık Bakanlığınca bildirildiğinden, oku
lun zamanında eğitim ve öğretime açılması amacıyla 
müdür tayini yapılmıştır. 

3. — Diyadin Yatılı Bölge Okuluna Müdür ta
yini ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

4. —- Diyadin Yatılı Bölge Okuluna 450 000 TL., 
Eleşkirt Yatılı Bölge Okuluna 500 000 TL. Tutak 
Yatılı Bölge Okuluna ise 400 000 TL. sı yakacak 
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ödeneği gönderilmiştir. Kömür parası, Kömür Satış 
Tevzii Müessesesine zamanında yatırılmıştır. Ancak, 
ulaşım imkânsızlığı sebeibiyle halen kömür okullar 
tarafından alınamamıştır. Bu hususta, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile temasa geçilmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

16. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, ba
zı tiyatro eserlerinin yasaklanmasına ilişkin sorusu 
ve Küttür Bakanı Rıfkı Danışmanın yazılı cevabı 
(7/1088) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gereken işlemin 
yapılmasını saygı ile rica ederim, 26 . 2 . 1976 

İstanbul Milletvekili 
Şükrüye Tok 

1. — Güvenlik mahkemesi tarafından incelenmek 
üzere 1975 yılı Ocak ayında, Metni istenen (Kerem 
gibi) oyun hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

2. — Kayseri'de TÖB - DER adına oynanacak 
olan (Saloz'un Mavalı) adlı oyundan, Bakanlıkça ne 
anlaşılmıştır, ve hangi nedenle engellenmiştir? 

3. — Muharrem Aral adlı bir tiyatro oyuncusu 
turneye çıktığı (Bir Delinin Hatıra Defteri) adlı oyun 
yüzünden Koçhisar'da bir süre hangi nedenle tu
tuklandı? Bu tutuklanmaya oyunun sadece adımı ne
den oldu? 

4. —"Maksim Gorki'nin Brech tarafından oyun-
lastırılan ünlü eseri (Ana) nın metni Basın Savcılığı 
tarafından incelenmek üzere istenmiş 8 Mart 1975 
tarihinde ise eser oynanmaktan menedilmiştir. Kültür 
Bakanı olarak bu eser ve olay hakkında ne düşünü
yorsunuz? 

5. — Muzaffer İzgü'nün yazdığı (Yeniden Doğa-
sız Ölümlerde) adlı oyun Maraş'da Vali tarafından 
engellenmiştir. Kültür Bakanı olarak bu olayı tas
vip ettiniz mi? 

6. — Ankara'da uzun süre oynanan (Patron) ad
lı oyunun Konya'da yetkili makamlarca yasaklan
masını ne ile açıklarsınız? 

7. — Ege Üniversitesi öğrenci derneğinin sahne-
ledişi (Bu Oyun Nasıl Oynanmalı) adlı oyunun Çi
ne'de oynanmasını yetkili makamların yasaklanma
sı olayını nasıl açıklarsınız? 

8. — Elimizin Emeği adlı oyunun Denizli'de yet
kili makamlarca yasaklanmasının nedenleri neler
dir? 

9. — Uzun süre Ankara'da oynanan İsmet Kün-
tay'm (403 kilometre) adlı oyununun Kağızman'da 
yasaklanmasını nasıl açıklarsınız? 

10. — Devlet tiyatroları Genel Müdürlüğüne 
bağlı Altındağ sahnesinde oynanmakta olan Vedat 
Nedim Tör'ün (Sahte Kahramanlar) adlı oyunu Kül
tür Bakanlığınca doğrudan doğruya afişten kaldırıl
dığı bilinmektedir. Edebe ve genel Ahlaka aykırı ol
duğu gerekçesile yasaklanan bu< oyunun metnini, siz 
Sayın Bakan şahsen okudunuz mu? Yoksa bir telkin 
sonucumu yasaklama emri verdiniz? 

11. — Ankara Altındağ tiyatrosunda oynanmak
ta olan Bayazıt Gülercan'ın Lodos adlı oyunun B, 
Brech'ten pasajlar bulunduğu gerekçesile broşürü 
toplattınlmıştır. Ayrıca oyundaki bazı kelimelerin ifa
de tarzı ile bazı çağrışımlar yapılabileceği, örneğin, 
(Komando) gibi, öne sürülmektedir. Sizde, Sayın Ba
kan, aynı çağrışımların etkisi altında mısınız? 

12. — Sayın Bakan, Türk yazarlar Derneği ve 
Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu üyeleri ile hiç sanat 
hakkında sohbet ettiniz mi? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 22 . 3 . 1976 

Özel 
251 

Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğüne 

İlgi : 4 . 3 . 1976 tarih ve 7/1088-3830-29335 sa
yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok'un, Dev
let Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Altındağ 
Sahnesinde oynatılan Vedat Nedim Tör'ün «Sahte 
Kahramanlar» adlı oyununun repertuardan kaldırıl
ması ve yine Altındağ Tiyatrosunda oynatılan «Lo
dos» adlı piyesi tanıtan broşürün toplattırılması se
beplerini araştıran önergesi incelendi. 

1. — Vedat Nedim Tör tarafından yazılmış ve 
Devlet Tiyatrolarınca sahnelenmek istenen eserin 
oyundan kaldırılması 12 Eylül 1975 tarih ve 116 sa
yı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne gön
derdiğimiz yazıda belirtilen «Sanat'ın her çeşidi ve 
görünüşü ile, kendi amacı içinde cemiyete müspet 
hizmette ibulunması, millî ahlâk ve ananelerimizi 
muhafazada, devam ettirmede ve özellikle millî bir
liğimizi temin ve takviyede güçlü ve yapıcı tesirini 
göstermesi zarurîdir» temel fikirlerine aykırı düştü
ğünden dolayı gerekli görülmüştür, 

437 — 



M. Meclisi B : 82 3 0 . 3 . 1 9 7 6 0 : 1 

2. — «Lodos» isimli piyesi tanıtan broşür Sa
yın soru sahibinin önergesinde ifade ettiği gibi, «Ge
leneğe uyulacak, sanatçıların adları, ayrıca oyun ya
zarı, yada oyunu sahneye koyan kişinin yapıtı ta
mamlayan bir de yazısı yer alır.» Vasıflarında olma
dığı rol dağıtım cetvelinde yanlış bulunduğu, yetki
lilerin kontrolünden geçirilmeden dağıtıldığı için il
gili Genel Müdürlükçe toplanmış ve rol dağıtım 
cetveli düzeltilerek basılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 

17. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca başlatılan «Konutsu-
za konut» kampanyasına ilişkin sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı (7j 1093) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun tmar ve İskân Bakanı tara

fından Yazılı olarak cevaplandırılması için aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim, 25 . 2 . 1976 

Muğla Milletvekili 
. Halil Dere 

Soru : 
1. — Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası tarafın

dan Eylül 1975 ayında başlatılan «Konutsuza ko
nut» kampanyasından yararlanmak amacıyle bu gü
ne kadar : 

a) Hangi kredi limitleri için kaç vatandaş sözleş
me yapmıştır? Yatırdıkları para miktarı nedir? 

b) Yeni kredi limitlerine göre vatandaşın 1/4 iş
tirak payı için alacağı faiz ile; kredi uygulandığın
da her limit için vatandaşın ödeyeceği faiz, ekspertiz, 
sigorta, vergi vb. normal taksit dışında kalan öde
melerinin yıllık ve toplam miktarları ne olacaktır? 

c) Konutsuza konut kampanyasının açıldığı ta
rihten bugüne kadar, konut kredisi açtıran vatandaş
ların, bu uygulama sonunda Bankaya ödeyecekleri 
miktarlar toplam olarak ne kadar kâr sağlayacaktır? 
Bu kârın ilerideki kullanılma amacı nedir? 

2. — Bankaca yaptırılarak, konutsuz vatandaş
lara, dağıtım yoluyla satılacak konutların: 

a) Maliyet hesaplarının yüksek bulunarak Yö
netim Kurulunca geri çevrildiği doğru mudur? 

b) Maliyetinin yeniden incelenmesi konusunda 
Bakanlığımızın ya da Hükümetin bir girişimi olmuş 
mudur? Olmuşsa hangi amaca yöneliktir? 

c) Arsa bedelinin ve malzeme fiyatlarının art
ması, inşaat süresinin uzaması ile faiz hadlerinin 
yükselmesi gibi inşaat süresi içindeki değişkenler 

konut maliyetlerine aynen yansımakta mıdır? Yok
sa vatandaş yararına önlemler var mıdır? 

d) Dağıtımının geciktirilmesinin, çeşitli neden
lerle ortaya çıkardığı maliyet, faiz vb. artışlarının 
vatandaşa ödetilmesi, Bakanın sağladığı haksız ka
zançlar anlamına gelmez mi? Gelmiyor ise, mevdu
atın koyduğu önlemler nelerdir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 29 . 3 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 22 
Sayı : C/3-22/909 

Konu : Muğla Milletvekili Halil 
Dere'nin yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 3 . 1976 tarih, Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü, Sayı : 7/1093, 3835-29340. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin «Konutsuza ko

nut» programı hakkındaki yazılı soru önergesine kar
şılık olarak hazırlanan cevaptan üç nüsha ilişikte 
sunulmuştur 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Nurettin Ok 

tmar ve İskân Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 25 . 2 . 1976 
tarihli yazılı soru önergesine cevaptır : 

1. — a) Konutsuza - konut programı çerçevesi 
içinde yaptırılacak olan (6 000) konut için 31.10.1975 
tarihine kadar 6 355 vatandaş, ön ödemeye mahsuben, 
20 000'er liralık ödeme yapmışlardır. Yapılan bu öde
meler toplamı 128 900 413 TL. na ulaşmıştır. Konut
ların yapımı henüz ikmal edilmediğinden para yatı
ran vatandaşlarla sözleşme de yapılmamıştır. 

b) Bilindiği üzere faiz, ekspersiz, sigorta ve mua
mele vergisi gibi hususlar için istenecek para, konut
ların maliyetine bağlıdır. Konutların inşası halen 
devam etmekte olduğundan şimdiden söz konusu hu
suslarda birer rakam vermek mümkün olmamaktadır. 

c) Bu programa dahil konut inşaatları 1976 -
1979 yılları arasında ikmal edileceğinden maliyetleri 
de o tarihlerde belli olabilecektir. Bu sebepten şim
diden sağlanacak kârın tespiti mümkün değildir. Bu 
işten sağlanacak kârlar ise yıl sonunda ortaklar ara
sında sermayeye iştirak nispetinde dağıtılmaktadır. 

2. — a) Maliyet fiyatlarının yüksek bulunarak 
banka yönetim kurulunca geri çevrildiği doğru de
ğildir. 
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b) Bankaca belirlenen maliyetlerin yeniden in
celenmesi hususunda Hükümetin veya Bakanlığımızın 
bir girişimi olmamıştır. 

c) Arsa bedelelrinin ve malzeme fiyatlarmnı art
ması gibi maliyete tesir eden amiller konut maliyet
lerine aynen yansıtılmaktadır. 

d) Konutların inşaları henüz ikmal edilmediğin
den. şimdiden bunların dağıtılmalarında bir gecikme 
ihtimalinin düşünülmesi mümkün değildir, inşaları bi
tecek konular ise, kat mülkiyeti kanununa göre ta
puları çıkartılarak sahiplerine verilecekitr. 

Vatandaş dairenin satış bedelini gücünün üstün
de bulduğu takdirde gayrimenkulu almaktan sarfına
zar edebilir. Bankanın bu satışlar dolayısıyle vatan
daştan haksız bir kazanç sağlaması gibi bir husus dü
şünülmemesi gerekir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

18. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin sah
te belgelerle vergi iadesi, gümrük indirimi ve teşvik 
tedbirlerinden yararlananlar hakkında dava açılması
na ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/1105) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 3 . 3 . 1976 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Soru : 
Vergi iadesi, gümrük indirimi ve teşvik tedbirleri 

adı altında Hazinenin zarara uğratıldığı, yolsuzlukla
rın siyasal iktidarca korunduğu bir gerçektir. Bunla
rın en somut örneği, Karadeniz Ereğli'si Sulh Ceza 
Mahkemesince, vergi iadesi adı alitında yapılan yol
suzluğa adı karışan, Yahya Demire! hakkında verilen 
tutuklama kararıdır. 

Yahya Demire!, Türkiye'de hazineyi soyanlardan 
yalnız biridir. Vergi iadesi, gümrük indirimi, teşvik 
tedbirleri adı altında sahte belgelerle Hazineden mil
yonlarca lira alanlar sayılamayacak kadar çoktur. 
Yahya Demirel hakkında tutuklama kararının verilme
si, onu Maliye ve Ticaret bakanlarının korumaya ve 
savunmaya devam etmelerini olanak dışı bırakmıştır. 

Vergi iadesi, teşvik tedbirleri,, gümrük indirimi ile 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ilgili ol
duğu halde, soygunlar karşısında sessiz kalan bu ba
kanlıklardan, tarafsız görev beklemek olanaksızdır. 

Vergi iadesi, gümrük indirimi, teşvik tedbirleri adı 
altında, sahte belgelerle Hazinede^ milyarları alanla
rın ortaya çıkması, cezalandırılması bağımsız Türk 
mahkemelerine kalmaktadır. Mahkemelerin göreıv 
yapması, yargılaması ancak Cumhuriyet Savcılarının 
dava açmaları ile mümkündür. 

Vergi iadesi, teşvik tedbirleri ve gümrük indirimi 
adı altında Hazineden milyarları, sahte belgelerle 
alanlar hakkında Cumhuriyet Savcılarına dava aç
tırmayı düşünmekte misiniz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 29 ..3 . 1976 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 13850 

Konu : Hatay Milletvekili Sayın 
Mehmet Sönmez'in yazılı soru. 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 12 . 3 . 1976 gün ve 7/1105-3865/29654 sa
yılı yazılarına. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez tara
fından; vergi iadesi, gümrük indirimi ve teşvik ted
birleri adı altında hazinenin zarara uğratıldığı, bu şe
kilde bir yolsuzluğa adı karışan Yahya Demirel hak
kında Ereğli Sulh Ceza Mahkemesince verilmiş olan 
tutuklama kararı dolayısıyle gerekli kanunî kovuş
turmaya tevessül edilmiş ve bu suretle adı geçenin 
korunması istikametinde gayretlerin olanak dışı bı
rakılmış bulunduğu, diğer taraftan; vergi iadesi, teş
vik tedbirleri, gümrük indirimi gibi hususlar konula- . 
n itibariyle Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ile ilgili olduğu halde, olaylar karşısında bu 
bakanlıkların tarafsız görev yapmalarının bekleneme- > 
yeceği, Hazineden milyarları alanların ortaya çık
masının ve cezalandırılmalarının bağımsız Türk Mah
kemelerine ak bir görev bulunduğu, bunun için de . 
Cumhuriyet Savcılarının dava açmaları söz konusu 
bulunduğu, hususları öne sürülerek, vergi iadesi, teşvik 
tedbirleri ve gümrük indirimi adı altında Hazineden 
milyarları, sahte belgelerle alanlar hakkında Cumhu
riyet Savcılarına dava açtırılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Bakanlığıma yöneltilen ve ilgi 
yazıları ekinde tevdi buyurulan yazılı soru önergesi
nin cevabı aşağıda arz olunmuştur : 

Sayın soru sahibinin önergesinde ifade eddlen ve 
vergi iadesi adı altında yolsuzluk yapıldığı iddia olu
nan olaylarla ilgili sorumlu görülenler hakkında, yet-
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kili adlî mercilerin gerekli soruşturma ve kovuştur
maya tevessül ettikleri, diğer taraftan bu konuda Ana
yasanın ve İçtüzüğün öngördüğü şekilde teşriî dene
tim yollarına da tevessül olunduğu, böylece konunun 
her yönü ile yasama ve yargı organlarına intikal et
tiği yüksek malumları bulunmaktadır. 

Ayrıca bilindiği üzere, Cumhuriyet Savcıları, ih
bar veya herhangi bir suretle bir suçun işlendiği ze
habını verecek bir hale muttali olur olmaz, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 153 ncü maddesi hük
mü dairesinde, kamu davasının açılmasına mahal olup 
olmadığını araştırmak için, derhaJ ve kendiİlkler in
den gerekli soruşturmaya tevessül etmektedirler. 

Keyfiyetin, sayın önerge sahibine bildirilmesine de
lalet buyurulmasını arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

19. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, İtal
ya'ya mobilya ihracına ilişkin sorusu ve Ticaret Ba
kanı Halil Basol'un yazılı cevabı. (7/1106) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı Sayın Halil 

Başol tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla dilerim. 3 . 3 . 1976 

-İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Soru : 
1. — Son üç yıl içinde Türkiye'den İtalya'ya mo

bilya ihraç edilmiş midir? Eğer ihracat yapılmışsa, 
kaç partidir ve kimler tarafından yapılmıştır? 

2. — İtalya'ya ihraç edilmek üzere gönderilip te 
Türkiye'ye geri gelen mobilya var mıdır? Var ise 
bunlar kaç partidir ve kimlere aittir? 

3. — İtalya'ya ihraç edilip, alıcı tarafından be
ğenilmeyip geri gelen mobilyalar hangi limanlara in
dirilmiş ve kimlere teslim edilirriiştir? 

4. — Türkiye'de hangi şahıs ve firmalara İtalya' 
dan mobilya ithal etme izni verilmiştir. İthalât edi
len mobilya için ayrıca döviz ne kadardır ve halen 
ithalât devam etmekte midir? 

Millelt Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar Mü
dürlüğü ifadeli 12.3.1976 tarih ve 7/1106-3878/29727 
sayılı yazınız. 

İtalya'ya mobilya ihracatı ve ithalâtı ile ilgili 
olarafk İzmir Milletvekili Süleyman Genç tarafından 
Bakanlığa yöneltilen soru önergesi cevapları aşağıda 
sunulmuştur. 

Cevap 1. — Son üç yılda İtalya'ya 94,0li, 10 ista
tistik pozisyonundan yapılan ahşap mobilya ihraca
tına ait rakamlar şöyledir. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 26 . 3 . 1976 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19-322.772/70-2352 
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1 9 7 3 
Kgr. $ 

1 9 7 4 
Kgr. $ 

1 9 7 5 
Kgr. 

990 2 057 3 451 6 996 1 441 2 914 

Öte yandan, yine son üç yıl zarfında İtalya'ya yapılacak ahşap mobilya ihracatı ile ilgili olarak Bakanlı 
ğımızca onaylanan ihraç tescillerinim firmalara göre dökümü aşağıda takdim edilmiştir. 

İhracatçı firma 
Tescil tarih ve sayısı Miktar 

1. Uyar El Halıları Koli. Şti. 95 adet Bar Amerikan takımı ve 
21.3,1974-843 çeşitli puflar (Fdb) 

2. Yahya Kemal Demire! 400 takım demonte ceviz yatak odası (CF) 
3. Uyar El Halıları Koli. Şti. 

4.11,1974 - 2071 160 adet Bar Amerikan ve çeşitli 
puflar (Fob) 

4. Yahya Kemâl Demire! 
22.11.1974-2183 800 takım demonte yatak ve yemek 

odası (CF) 
5. Uyar El Halıları Koli, Şti. 

11.12.1974 - 2285 160 adet Bar Amerikan ve çeşitli 
puflar (Fob) 

6. Uyar El Halıları Koli. Şti. 105 adet Bar Amerikan ve çeşitli 
puflar (Fob) 

Değer 
TL. 

31 90Û 

4 933 520 

49 581 

13 296 000 

49 581 

40 353 

tutarı 
Yabancı para 

1 487 900 Liret 

439 520 $ 

2 371 70ıQ Liret 

960 000 $ 

2 371 770 Liret 

1 930 345 Liret 

Cevap 2 - 3 . — İhraç edilip de alıcı tarafından 
kabul olunmayan malların yurda geri getirilmesi iş
lemleri Bakanlığıma ait olmayıp, bu konuda herhan
gi bir belge de intikâl etmemiştir. 

Cevap 4. — Bilindiği üzere, herhangi bir malın 
ithalini teminen, döviz tahsisi veya tefriki yapıla
bilmesi için, bu malın her yıl Bakanlığımızca ilân 
edilen İthalât Rejimine ek ithal listelerinde yer al
ması gerekmektedir. 

.1973, 1974, 1975 ve 1976 yıllarında ilân edilen 
ithal listelerinde kayıtlı bulunan ve ithalâta konu 
teşkil eden maddeler arasında mobilya yoktur. 

iBu itibarla, 1973 - 1976 devresinde herhangi 
bir şahıs veya firmaya, mobilya ithaline dönük bir 
döviz tahsisi veya dövij. tefriki söz konusu olamaz. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Halil Başol 

20. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, mej 
mur emekli ikramiyesinin otuz maaşa çıkarılmasıyle 
ilgili yasa teklifine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/1114) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin, Başbakan Sayın 
Süleyman Demirel tarafından cevaplandırılmasını say« 
gılanmla rica ederim. 

2 . 3 . 1976 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Soru : 

1. Emekli ikramiyesinin (30) a çıkarılması yasa
sının teklif sahibi olarak, yasanın ne zaman Meclise 
geleceği konusunda hergün, bir yığın mektup ya da 
telgraf almaktayım. 
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Bu yasa teklifim Hükümetinizce de benimsenmek
te midir? Benimseniyor ise, emekli ikramiyesini otu
za çıkaran yasa tasarısı ne zaman Meclise sevkedilâ-
cektir? 

T. t. 
Başbakanlık 26 . 3 . 1976 

Sayı : 106-2/06733 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 19.. 3 , 1976 tarih ve 7/1114-3853/29580 
sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Başbakanı
mıza yönelttiği yazılı soru önergesine cevabımızı say-
giyle arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Emekli ikramiyesinin 30" maaşa yükseltilmesine 
ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca 4 . 3 . 1976 tari
hinde kabul edilen «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı mad
denin değiştirilmesine, bu Kanuriat ek 4 ve bir geçi
ci madde eklenmesine, dair kânun tasarısı^ 8 . 3 . İ976* 
tarihinde Millet Meclisi Bâşkâflliğma Sunulmuştur. 

. — . • . 

— 442 



Mi Meclisi B : 82! 3# . 3 . 1976 ti : İ 

22 i 11 . 1972 tarih ve 1630 sayıh Dernekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hüküm 
eklenmesi hakkında kanun tasansuun maddelerine geçilmesi için verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mehmet Öüİusi özkul 
Ahmet TÖp&löğlü 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Rız-a Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Rasim. Hancıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mir BailiMftiİn Yafdifatei 

ANKÂIIÂ 

Ofîtâü îlrdn 
î . Hakkı J^eteflöpıi 
î. Ba&kî İ8y1Ü4İü 
Fikri Pfeîflft^ftîi 

ANMLYÂ 
Abdîterrata Örâ84h 
Fahni özçeîak 

A&T*v% 
Sabit Öamatı Avcı 

AYDIN 
NaMt Mleötef e 
Behiiç Tozkoparan 

BALKfiSİR 
ilhan Ayfe^Mn 

BURDUR 
Faik Kirbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 

Üye Sayısı 
Oy verenler 

Kabul odenler 
Reddedenler 

Ç&kinserler 
Geçersiz oyları 

Oya katılmayanlar 
. Açık üyelikler 

450 
132 
98 
33 

II 
316 

2 

fkabiâ edenler] 

Cemal Külâhlı 
Ahmet tfürkel 

ÇANAKKAİiE 
Zekiye GülSeiı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENlZLt 
Rıza Gençoğkı 

DİYARBAKIR 
Mahmut Kepoiluı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ERZtfİlÜM 
Yahya A M â f 
Ras%ri CMiÜlî 

Zdkâi Yaylalı 
<MMÜ§ÖAIfE 

Mustafa Kâraröîân 
Turgut Yöoel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet 'Sait Reşa 

liSPAİtfÂ 
Ali İhfeâh Balım. 
MuÜâia Cesur 
Yusuf VfûB 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gûrsoy 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustâfa Itârâ 
Fatma Gtiihiâ Mâtifatt 
İsihalİ Hakki Tekttiel 

İhsan TökMfi 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
ÖeMal Tercan 

KARS 
Yasin BozünmC 
ÜSöıitf tkıM 

KAYSERİ 
Selçuk îmamopu 
Hayrettin Naklboğiu 
Kâmil özsarı^-ddiK 

KOCAELİ 
Sabra Y&hşt • 

Mehmet Oğu* Altaiay 
Şener Batfefel 
Bahrft Dağdaş 

kKemâJÖfetlfl Gökakın 
Mustafa Kubilay İmer 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
İlhan Ersoy 

MAMAYA 
MeiıiM Turhan Akyöl 

MAftiSÂ 
Ahmet Balkan 
Hilmi Öikçü 
önol Sakar 
Süleymati Tüiıeel 

MARÖIM 
Talât Oğuz 

MeniatiH Efcşİ * 
Kemal ğeîisöy 
Bilâl Tarâmögltı 
Seııai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Hayati Savaşçı 

Mustafa KâfJt&Ü 

SİVAS 
Enver Akova 
Vtaifcit Bdgatîii 

Halil Bâ$öt 
Nıflıan îtgün 

Ü İ # A 
Mehmet l ^ ö y 
Mehmet Geiâl Bırcalk 
Necmettin* Cevheri 
Mustafa İtııİıç 
Halil Miİlî 

UŞAK 
örtehi ©ÖıgiM 

YAN 
Muslin Görentâş t 
Kinyaâ Kartal 

YOZGAT 
İhsan ArMah 

ZONGUÎiÖAfe 
Ahmet Nsihât Âfiüi 
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[Reddedenler] 

AĞRI 
Cemil Erhan 

ANKARA 
Kâımil Kırılkoğlıu 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Mehmet Emekli 

EDİRNE 
Ceva/t Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orlhan Senıemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltinkaya 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZlANTEE 
MuMafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Orhan Tokuz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmetn 
İlhan Özbay 
Mehmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 

IZMÎR 
Neccar Türkcaıı 

KARS 
Hasan Yıildırım 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

MALATYA 
Hüseyin Demiz 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİVAS 
N. Nazif Arsilaaı 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 

(Geçersiz oy) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemâl Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİS AR 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (I. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Ko çıkar 
Vehbi Me§hur 

ANKARA 

Hüsamettin Akmıumcu 
Muammer Alıcı. 
Orhan Alp 
Oğuzhan AMltürfo: 
(B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
M. Kemal Er kovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
Mulstaf a Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
İbrahim Saffet Omay 
Cevalt önder 
Hasan özçellik 
Fertiha Fatma öztürik! 
önder Sav 

llyas Seçlkin 
Saîbalhsattin Selek 
H. Turgut Toîker 
Yulsıuf Ziya Yağcım 

ANTALYA 
Ihstan Âtaöv 
Deniz Bay/kal 
Ömer Buyrukçu 
Faiz Şarlar 
Remzd Yıkmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaıya 
Ekrem Şadii Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu ıMendereıs 
Kemali Ziya özstüdîc 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 

Cihat Bügehan 
Neoati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullajı Usum i 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Hainin Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 
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BURSA 
Hasan Esat Işık 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hüiseykı Erçellik 
Hasan Kk>rftomazcan 
Hücfcai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasanı Değer 
Abdüllâtif Ensaırioğlnı 
Reoai Iskenderoğlu 
Haılit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli GüJkan 
ilhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atfilâ 
Ömer Naimi Barım 
Basan Buz 
Rasim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karau 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

Korkut Özal (B.) 
ismail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
imam Hüseyin încioğlu 
Mehmet Özkâya 
Mehmet Özrrien 
Yusuf öztürkmen 

OIRESUN 
Mustafa Kemâl Çilesin 
Ndzamettin Erknneh 
ibrahim Etem Kılıçoğİu 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emıin Turgutailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
ıSabri Inee 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (1. Ü.J 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

. İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 

A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlıı 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke (İ.) 
Osman Özer 
Musıtafa Parlar 
Ilhami Sattcat 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

IZMIR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun -
Yüksel Çâkmur 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekön (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
ismail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Züîfîkâröğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Anasüı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemali Okyay 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdii Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmişyediöğlu 
Tufan Doğan Avşiargİl 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Melhmet Dedeöğlü 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemdr 

KOCAELİ 
8edat Ak'ay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Isımet Büyükyayîacı 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
M. Neeatü Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali KÖlkbudak 
özer ölçmen. 
Faruk Sükan 
Vefa Tamr ' 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmıet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan x 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere (I.) 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 

Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tokiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RÎZE 
Sami Kumbasar j 
Sûdi Reşat Sanman 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer v < 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Idnis Arıkanı 
Abdülbakıi Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yailçıaı Oğuz 
Tevfiik Fikret övet 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Duırakoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
lısmadd Hakkı Bürfrer 
Feyzıılilalh Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
A l Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Alii Gineli 
Ömer Çaikuroğlu 
Ekrem Dükanen 
H. Kadri Eyiipoğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

talikler] 

1 
1 

TUNCELİ 
Nihat Sailtıik 
Süleymiam Yıldırım 

URFA 
Abdülkadir Öncel 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğkı 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zeikâi Altınay 
Kemal Anadoil 
Sebatı Ataman 
Bülemt Eeevıit 
Fevzi Fırat 
Orihan Gönteüoğlu 
Cahit Karaka§ 
Mehmet Zefei Okur 

Yekûn 

«..>. »>e« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
82 NGf BİRLEŞİM 

30 . 3 . 1976 Sah 

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) 

3 
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 KaraJhisar 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'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin öhergesi. (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 ye üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey-; 
lemlerini araştırıp tespit etinek 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 sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa-: 
nın 88 nci, Millet Meclisi 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 
önergesi, (10/18) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-s 
leri almak amacıyle Anayasama 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 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nçi, 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 Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla 
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi 
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap 
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

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 Çakmur 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 1C0 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (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 
içtüzüğünün 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 
tçtüzüğünüh 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

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

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve Öğretme hürriyetini kısıtlayan-! 
lan 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 MiMet 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 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

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

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

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

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

30. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 

nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
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 Mü< 
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/42) 

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

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

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri* 
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbik 
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 sinemaca 
lığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbirleri sap-r 
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına İlişkin 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) 



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 Meclîs 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

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

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

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

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

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

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 
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t 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 Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 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
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

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

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

50. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 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 uyarı-nca bir Meç. 
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 Milletvekilli Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

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

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

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

58. — Kütahya Milletvekili Haşjim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10'/67) 

59. — Burdur Milletvekilli Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 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 10(2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (t 0i/69) 

61. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesi ndeki 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. (1Q/7CI) 

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 İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

64. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
l i 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 rtcü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

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

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

67. — Balılkesir Milletvekili SaduEah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre-
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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) 

68. — 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). 

69. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının 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) 

70. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

71. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, d 0/8 2) 

72. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

73. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/8) , , 

74. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 

Anayasama 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

75. — Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/84) 

76. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

77. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

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, marn 
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmeni 
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 Buldanh'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) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü shru* 
ya çevrilmiştir^ 



7. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ıa, 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 Tajât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Mil 
Teşkilâtına dair Başbakandan Sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Milli Eğitim Bakamndan 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) 

1.6, — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinfn. 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un. 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerih-
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (•) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Küıç'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) 

7 — 
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* 
m 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 Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru 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 Tamtma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba-

I 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 
hüriyetin 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 ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'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, spn günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önerg«si (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma BakaniLdan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili* Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlulnun naaşlarının 
nâkline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) ' 

49. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş-

j bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

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

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi (6/94) 
54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si

vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
I ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/96} 
55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 

t «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

I 56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez ilkokulu 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 

I önergesi (6/102) 
I 58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca

eli hudutları içindeki trafik.kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanlı'nın, 
i Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 

ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 

I sözlü soru önergesi (6/105) 
61. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 

I margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
[ bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
I müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili., Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 

I Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 
I 64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 

1 Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 



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

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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 İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. —- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

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 İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine 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 yılları arasında Tariş'te, TarişUn yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 

ilişkin Köy İşleri Bakanından sozîü 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 Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet. Buldanlı'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 üişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara 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'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

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

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından söMii 
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) (*) 



_ ıo—. 
93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 

Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri 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'ia, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve ahnacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. _ istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 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 müşaviriıj politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru 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'nın, 
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 ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin imar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

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

108. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği* aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 
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118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs

tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin. 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

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

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

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
<•) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

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

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

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadof 
un, Ankara'da sahneye konan Ana 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 
önergesi (6/189) 

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

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna 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.-— istanbul Milletvekili ilhan özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'm, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

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

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

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

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruicçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet EviiyagiTin, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner* 
gesi. (6/224) (*) 
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145.— Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An

talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*). 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcının, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

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

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın 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. (6/232) 
(*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
öül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/206) ••"••••' 

'156.-— Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, Hatay 
ilinâ; aitâhari Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*)•' 

157. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sürt-
gur'uh, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi,(6/211) 

160.— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen ilki 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 İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

166. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ - Hayrabolu ilçesine bağlı bazı köylerde ya
pılan Nato Askerî tesislerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

167. — Çorum Milletvekili Btem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*} 

168. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

169. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilaşkin Millî Eğitim Balkanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

170.— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in^ 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurîâriria iliş-
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fcin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

171. -T- Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
îmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

172. — Çankırı MMetvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözllü soru önerge
si, (6/248) (*) 

173. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü, soru önergesi. (6/249) (*) 

174. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

175. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

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

177. — Hatay Milletvekili Mâlik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

178. — Kocaeli Milletvekili IbraJhim Akdoğan'ın, 
yalbancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alman korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

179. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

""180. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

''181'."— Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

182. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
.çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

184. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

185. — Ankara Milletvekili Muammer Aücı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

186. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün 
İkitisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) '(*) 

187. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

188. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

189. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) •(*) 

190. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) '(*) 

191. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

192. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen "toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

193. — izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, 
emekli subay ve astsubaylarla ilgili Kararnamenin 
çıkarılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/267) (*) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

195. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü' soru önergesi. (6/271) (*) 

196. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

197. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974-1975 yılında.kimyevi gübre'üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözllü soru 
önergesi. (6/216) 
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198. — Sivas Milletvekili Mustafa Timjsi'nin Cum

hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

199. — 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) 

200. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

201. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, orta1 

ve yüksek dereceli okullarla fakültelerdeki boykot 
ve kapatma olayına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/274) (*) 

202. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Mfllî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

204. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

205. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

206. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

207. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

208. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara, Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilşkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

209. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/220) 

210. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/281) (*) 

211. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'm, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) (*) 

212. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (*) 

213. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/284) (*) 

214. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/285) (*) 

215. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) (*) 

216. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilşikin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/287) (*) 

217. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) (*) 

218. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/289) (*) 

219. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Tür
kiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı 
zamanlarda ifa edilmesine ilşikin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) (*) 

220. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/291) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eği
tim araçları ve Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğünün 
YAY - KUR'a bağlanmasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) (*) 

222. —Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) (*) 
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223. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 

borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan »özlü 
»oru önergesi. (6/221) 

224. — Aydın Milletvekili tsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

225. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

226. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

227. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
tşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

228. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan İlk öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

229. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

230. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile . Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) (*) 

232. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş'ın, Teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 24.2.1968 tarihli ve 10Û5 sayılı Kanu
nun 1 nci (maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma

nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı* 
nın ve İçel Milletvekili Oral MaviuJ'.u'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt-. 
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

2. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşı ile Balı
kesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sakarya Millet
vekili Kenan Durukan'ın teklifleri ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/313, 2/179, 2/311). 
(S. Sayısı: 227 ve 227'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 
4 . 7 . 1975, 24 . 3 . 1976) 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) pağıtma tarihi :• 4 . 6 . 1975) 

4. — 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
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 1 6 . 6 . 1975) 

5. — 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 6. — 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 7. — 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 8. — 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« 
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natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se< 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

9. — 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) 

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

11. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

12. — Edime Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 13. — 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) 

14. — 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) 

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

16. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nçi 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 17. — 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 18. — 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) 

19. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senato
su : 1/392) (M. Meclisi S. Sayısı : 220 ve 220 ye 1 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 1975, 1 6 . 3 . 1976) 

20. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1976) 

X 22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı: 
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976) 

_23. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

24. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti- • 
rilmesine dair kanun teklifi ye İçtüzüğün 38 nci mad-
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desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 25. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 .1976) 

26. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

27. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu

katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçioi bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

X 28. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 
(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 




