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9 arkadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin I 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulummadığı anlaşıldığından: 

6 Nisan 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16,45'*e son verildi. 

Başkan Divaın Üyesi 
Başkanıvekifli Malatya 

Memduh Ekşi Hüseyin Deniz 
Divan Üyesi 

Sivas 
Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 4 . 1976 Pazartesi 

Tasarılar 
,1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı, ((1/428) (Sağlık ve Sosyali İşler ve Plan komis
yonlarına) 

.2. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 ncı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek 
madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı. (1/429) (Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ko
misyonlarına) 

Teklifler 
3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 

arkadaşının, îmar Affı kanun teklifi. (2/577) (Ada
let, İçişleri, Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonlarına) 

4. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 2 Kânunusani 1340 tarih ve 394 sayılı 
Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4 noü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/578) (Sağlık ve, Sosyal İşler Komisyonuna) 

5. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 itarihM ve 584 Karar sayılı Millet Meclî
si İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında İçtüzük teklifi. (2/579) (Anayaisa Komis
yonuna) 

6. — İstanbul Milletvekilli H. Basri Akkiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fık
ralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek geçici 
maddeler eklenmesine dair 1912 sayılı Kanunla değiş

tirilen 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında ya
sa önerisi. (2/580) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

,7. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akfcîray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
53 noü maddesine bağlı cetvelde değişifclük yapılma
sına dari yasa önerisi. (2/581) (Plan Komisyonuna) 

8. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, T. Ceza 
Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesine dair yasa önerisi. (2/582) (Adalet Ko
misyonuna) 

9. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sehahatitkı 
Savcı ve 4 arkadaşının, kimsesiz ve güçsüz vatan
daşlara yardım hakkında kanun teklifi. (2/583) 
(Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
1Q. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bözaltlı, Gi
resun Milletvekili 1. Etem. Kıltçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Duraköğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkada
şının ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/3QQ, 2/252, 2/3<Xk 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208 ve 208'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 30 . 6 . 1975, 2.4,1976) 
(GÜNDEME) 

1,1. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
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Kanununun bazı maddderimin değiştmftme&i ve "bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün-

Teklif 
1. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sefahattim 

Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Gomfıu-
riyöti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendiritaesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (2/584) (Tarım, 
Orman ve Köy İşleri, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan komisyon! arına) < 

Yazılı sorular 
2. — Yozgat Milletvekili Nedim Korfkmaz'ın, 

emniyet teşkilâtında geçici görevle çalıştırılan em
niyet müdürü ve amirlerine ilişkin İçişleri Balkanın
dan yazılı soru önergesi. (7/11/63) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Oeriıt'in, çiftçi 
borçlarının ertelememe ilişki Başbakada yazılı soru 
önefigesi. (7/1164) 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
Amkara Millî Egrtim Müdürlüğünde görevli vekil öğ-
retmemilere ilişkin MiJlî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1165) 

,5. -r- Gaziantep Milletvefcii Mustafa Güneş'in, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlı-
ğtnca yapılan telsiz cihazları alımlarında yolsuzluk 
•bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanımdan ya
zılı soru önergesi. (7/1166) 

6. — Halkkâri Milletvekili Mi'kâil İlçin'in, Hak-
ıkâri iline bağlı. ilçe ve köylerin karayollarının açıl-

deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi: 5 . 4 . 1976) (GÜNDEME) 

masına ilişkin Başbakandan yazık soru önergesi 
(7/1167) 

,7. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'im, son bir 
yılda meydâna gelen olaylarla öldürülen gençlere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1168) 

Meclis Araştırmaları 
8. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10; ar

kadaşının, ülkemiz tarımım geliştirmek, yetiştirilen 
ürünlerin bölgelerarası dağılımlının dengeli bir şe
kilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amaeıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına illiş-
fcin önergesi. (10/90) 

9. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp' sağlanma
dığını, saptamak amaeıyle, Anayaisnım 88 nci, Mil
let Meçlisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mddeleri uya
rınca bir. Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (lOj/91) 

110. — Konya-Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T. A. Ş. mim almış 
olduğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak 
amaeıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkim önergesi. (10/92) 

6 . 4 . 1976 Salı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİYAN ÜYELERİ : llfaami Çetin (Yozgat), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini 
rica ediyornin. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizde bulunan 
önemli kanunların görüşülmesine imkân verebilmece 
için bugün gündem dışı söz isteyen arkadaşlarıma 
söz veremiyorum. Hoşgörü ile karşılamalarını rica 
ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a Çalışma 
Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun, vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/600) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
kanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum: 

Cumhurbaş-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı: 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Hasan Aksay'a Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'in, vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/601) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Baka

nı Hasan Aksay'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakan
lığına, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın vekillik et

mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu'na İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/602) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Adalet Bakanı 

îsmail Müftüoğlu'nun dönüşüne kadar; Adalet Ba
kanlığına, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Abdüikerim Doğruya Devlet Ba
kanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/603) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

— 485 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı AbdüMkerim Doğru'nun dönüşüne 
kadar; Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına, Devlet Ba
kanı - Barbakan Yardımcısı Prof. Dr, Necmettin Er-

bakan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı: 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) DANİŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
6 ncı maddesi ile bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrı
ca 2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile aynı konudaki kanun tekliflerinin öncelik
le görüşülmesi için gündemde sıra verilmesi hakkın
daki Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır, 
okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 69 
Danışma Kurulunun 31 . 3 . 1976 Çarşamba gü

nü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Ku
rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

C. H. P. Grupu 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

A. P. Grup 
Başkanvekili 
Oğuz Aygün 
D. l\ Grup 
Başkanvekili 

Mehmet Aîtınsoy 

'Başkanvekili 
(Söz hakkım saklıdır 
ve görüşüm ektedir) 

Ali Nejat Ölçen 
M. S. P. Grup 
Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre 
C. G. P. Grup 
Başkanvekili 
Talât Oğuz 

Öneri : 
31 . 3 . 1976 tarihli gelen kâğıtlarda 279 Sıra Sa

yısı ile yer alan, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun 6 ncı maSddesi ile, bu Kanuna 1425 sayılı 
Kanunla eklenen ök 6 ncı maddenin değiştirilmesine 
ve ayrıca 2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile aynı konudaki kanun tekliflerinin 
öncelikle görüşülmesi için gündemde sıra yerilmesi 
önerilmiştir. 

Karşı Görüş 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 1425 

sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştiril
mesine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısının öncelik kazanması ile 
mutalbı'k olmakla birlikte, gunldemîn 28 nci maddesin
deki 278 sıra sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası
nın, düşük gelir düzeyindeki ücretlerinin vergi oran
larını azaltan ve en az geçim indirimini sosyal ada
lete uygun duruma getiren yasa teklifi ile 271 sıra sa
yılı referandumla ilgili yasa teklifinin de öncelik ka
zanması gerekir. 

Bu nedenle Danışma Kurulu kararının noksanlı
ğına ait görüşümü, söz hakkım saklı olmak üzere 
arz ederim. 

e. H. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 
Ali Nejat ölçen 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini Yüce 
Meclisin onayına sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
ibul etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kalbul edil
miştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — 2313 sayılı Kanunun 23 ve 28 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (9/317, 
3J604) 

BAŞKAN — Diğer Danışma Kurulu önerisi ge
linceye kadar sunuşlara devam ediyoruz. 

'Başbakanlığın içtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
geri alma tezkeresi vardır, okutuyorum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 2 , 7 . 1975 tarihli ve 71-350-3334 sayılı ya

zımız. 
îlgîde kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulmuş 

bulunan «2313 sayılı Kanunun 23 ve 28 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» mn, 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

I. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 ar
kadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştirilen 
ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir şe
kilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/90) 

BAŞKAN -— Üç adet Meclis Araştırması öner
geleri vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçinde bulunduğumuz çağda, gelişmiş olan ül

keler, hamınaldlde kaynaklanılın lüüketiimîni sınırla
makta, yerinde kullanılması için de gerekli planlama
ları ciddî bir şekilde yapmış bulunmaktadır. Ayrıca, 
gelişmemiş olan. ülkelerdeki hammadde kaynakları
nı gerek siyasal, gerekse sermaye gücünü kullanarak 
ele geçirmektedirler. 

Ülkemizin durumu ise, gerek üretim ilişkileri, 
gerekse hammadde kaynaklarının ülke yararına kulla
nılamaması yönünden üzücüdür, 40 milyon insanın 
temel gereksinmelerini karşılayacak, işsizliği önleye
cek bağımsız ve özgür bir ekonomi düzeninin kurul
ması Türk ulusunun en dtoğal hakkıdır, Bu yön
den ulusumuzun ne kaybedecek bir dakikalık zama
na ve ne de kaybedecek herhangi bir hammadde 
kaynağına tahammülü vardır. Baskı yoluyla özgür
lükleri kısıtiıyarak bugünkü uygulamalarım geçerli 
sayan iktidarlar bu sorumsuzluklarının hesabını bir 
gün multlaka verecekleridir. 

ülkemiz bir tarım ülkesidir. Gelişmiş olan ül
kelere göre, özellikle ülkemizde ilkel tarım anlayışı 
ve uygulamaları ağırlığını korumaktadır. Nüfusun 
büyük kesimi tarımla uğraşmakta ve Türk ekonomisi, 
genel olarak tarım ekonomisi biçiminde ortada dur
maktadır. Artan nüfusun tarım kesiminden, sanayi 
kesimine aktarılabilmesi için, tarımsal üretimin art
ması, tarım kesiminden, sanayi kesimine gereken 
hammadde kaynağmm yaratılabilmesi en büyük bir 
ihtiyâçtır. Bunun için gerekli demokratik devrim ve 
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İçtüzüğün 76 nci maddesine göre geri gönderilmesini 
saygıyle ?.rz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan kanun tasarısı 
geri verilmiştir.̂  

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ : 

reformların yapılması gecikmiş, Anayasa gereği gibi 
uygulanmadığı için, ülkemiz geri kalmışlık çemberi
ni bir türlü kıramamış ve aşılması gereken engelleri 
aşamamıştır. Ülkemiz insanlarını uyutmaya, avut
maya ve yoksulluğun, işsizliğin, gizli açlığın, in
san özgürlüğünü yok eden sillesine terk etmeye kim
senin hakkı yoktur. 

ıBunun için : 1. .Üretimin temel kaynağı olan 
toprakların ıb&r karışı dahi boş 'bırakılmayacak şekil
de halkın hizmetine sunulmasında 'büyük yararlar 
vardır. 

2, Çağdaş ve müspet bilimin ürünlerinden ya
rarlanılarak yepyeni bir tarım planlaması yapılma
lıdır. 

Bumun içlin de: 1̂  Türkiye'nÜtn ekilir, dikilir, top
raklarında, hangi çeşit toprakta hangi ürünün ye
tiştirileceği kesin olarak bilinmelidir. Tarım ürünleri 
haritası yapılmalı, bu haritalar köylere kadar gönde
rilerek, halk gerekli eğitimden geçirilmeli, tarım
sal üretimdeki verimlilik üzerinde etkili bir biçimde 
durulmalıdır. 

2* Yetiştirilen ürünlerin, ülkemizin ihtiyacını 
karşılayıp, karşılayamayacağı, 

3, Her ürün çeşidinden, o ürün yılında ortalama 
olarak ne kadar ürün ihraç edileceği, bilinmelidir. 
Bu yönlü çalışmalar ulus ve ülke yararı yönlerin
den büyük bir zorunluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

Yaptığımız gözlem ve edindiğimiz izlenimlere 
göre: 

Sömüren, yanlış hedefler vererek, tarım ekono
misinin altını, üstüne getiren, ihracata yönelik ve 
büyük ekonomik güç olan «Pamuk» gibi ürünlerimi
zin ekim sahasının dışına çıkarılmasına sebep olan 
ülkeler vardır. 

1,. Amerika gibi gelişmiş bir ülke, uzun yıllar
dır, Türk tarımına yön vermektedir. Böylece 
Amerika Türk tarımım da sömürmüş ve gelişmesi 
şöyle dursun, geri kalmasına sebep olmuştur. Bu 
ne kadar geç bir gelişmedir ki bir türlü ayağa kalkıp 
yürüyememiştir. Annesinden doğan binlerce çocuk 
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ayaklandı, yürüdü, büyüdü, evlendi, omlarım da ço
cukları oldu, onlar da yürüdü, ama Türk tarımı bir 
türlü ayağa kalkarak yürüyemedi, büyüyemedi ve 
çağdaş tarım ülkeleri arasında gerekli yerini alamadı. 

Uzman diye Türkiye'ye gönderilen Amerikalılar 
genel olarak Türk tarımına, kendi arzu ve niyetleri
ne göre yön verirlerse, sonucu bugünkü durumdan 
ibaşjka (türlü beklemek mülmlkün olamazdı., Durumu 
inceleyince görüyoruz ki, Dünya devletleri, ihracat 
piyasasında Amerikan pamukları ile rekabet yapan, 
pazar bulan ve döviz getiren Türk pamuklandır. 
Pamukçuluğumuzu çökertmek ve ihracat piyasasın
dan silerek Amerikan pamuklarımın rekabetsiz bir şe
kilde satılmasını sağlamak için, Amerika, sulu ara
zilere «Sonora» Amerikan buğdayının ekilmesini 
tavsiye etmiş ve bu görüş benimsenerek, Denizli, Ay
dın, Antalya gibi illerin arazilerine ekilmiş ve pa
muğun yerini almıştır. îşte bu uygulama, tam ba
ğımsız bir ülke olan Türkiye'min topraklarında ne
yin ekilip dikileceğine tam anlamıyle karışmak de
ğildir idle, nefdir? Balzı Silgiler ye tarıımîa uğraşan 
köylüler Sonora Amerikan buğdayının verimli so
nuçlarından bahsedebilirler halbuki bir ürünün öne
mi dış ve iç pazarlarda rağbet görmesi ve ülkeye ge-
ıtirıeceği dövüz m'iktarı île anlaşılır, ©öl mSkıtartdal 
Sonora buğdayından yetiştirelim, elimizde tüketim 
fazlası buğday bulunsun, bu buğdayı nereye sata
cağız ve pamuğa nazaran getireceği döviz miktarı ne 
olacaktır? 

Ayrıca, Amerika'nın Türk tarımı üzerine ilk uy
gulamalarından birisi de, Türk köylüsünü elmıa ye
tiştirmeye dönüştürmek ve teşvik etmek olmuştur. 
Böylece buğday yetiştirilen araziler elmacıhğa, pa
muk yetiştirilen arazilerde buğday yetiştirilmeye baş
lanmış ve özellikle bu uygulamaya devam edikmek-
ıtöd'ir, Burada hedefin Türk pamuğunu ve tarımım 
çökertmek olduğu açık ve seçik olarak görülmekıte-
ıdir. Türk pamuğunu piyasadan kaldırmak, üstün ve
rime sahip arazilerin elma bahçeleriyle doldurulma
sı, yoluyla bir ülkenin tarımının geliştiği ve üreti
minin' arttığı görülmemiştir. Bugün elma yetiştiren 
köylüler büyük bir çıkmazın içindedir. Elma yetiş
tirmek hem iş gücü, hem de masrafları fazla olan, 
pahalıya maledilen bir iştir. Kaildi ki elma yetişti
ren köylüler iç ve dış pazarlama olanakları ken'dii 
yararlarına düzenlenmediği için, yetişitirmiş olduk
ları elmaları zamanında ve değer fiyatına satamamak-
tıadırlar. Elinde kalan elmalar da çürümekte, böylece 
köylüler 'büyük zarar görMekJtıödirler̂  

Türk tarımının bu tür büyük çelişki ve ne dere
ce Amerika'nın güdümünde gelişjüirmeye çalışıldığı 
açık olarak görülmektedir, Bunun en ileri seviyede 
ve somut örneği, Amerika'nın Türk tarımının üzerin
deki etkileri sonucu haşhaş ekiminin yasaklanması, 
bugün için afyon ekiminin özgürce yapılamayışında 
kendisini göstermektedir. 

2, Tarımımız sistem olarak da teknik olarak da 
bozuktur, iyi bir planlama ve uygulama yapılarak 
düzeltilmelidir. Bu bozuklukların yükümü, yorgun
luğunu ve cezasını üretici olan, çiftçilikle uğraşan 
köylülerimiz çekmektedirler. 

Örneğin : Gümrük ve Tekel Bakanı, Tekel Baş
müdürlüklerine göndermiş oldukları bir yazı ile, 
Anason ekicileri ancak, «1975 ürün yılında ekmiş 
oldukları anasonun 4/1'i kadar anason ekebilirler. 
Ayrıca üretilmiş olan anasonun geçen yıl yatırılmış 
olanın % 25'i kadarını Tekel alabilir.» Demek sure
tiyle karar ve kanaatini açıklamış bulunmaktadır. 
Özellikle köylüler ise, bu emlir gönderilımeden önce, 
15-100 dönüme kadar anason ekmişlerdir. Anason 
ürünü elde edilince bu köylüler ne yapacaklarını 
şimdiden düşünmeye başlamışlardır. Bu durum gös
termektedir ki, çeşitli ürünler arasındaki büyük fi
yat farklılıkları ve yetersiz taban fiyatı uygulamala
rı, düzenli bir tarım üretimine yönelemeyişimıiz 
üreticiyi şaşırtmakta ve ülke ekonomisini zarara soka
bilecek boyutlara ulaşmaktadır. 1975 ürün yılında 
pamuk ve tütün ekilen bölgelerde de bol miktarda 
anason ekimi yapılmıştır. Tütün ve pamuk eklilme-
yen Burldurlda da ıbol olarak anason ekilmiştir. Tü
ttün ekimi Burdur ve bazı illerde serbest olmadığı için, 
bu illerin sınırları içindeki vatandaşlar tütün eke-
memişlerdir. Tütün ve pamuk yetiştiren bölgelerin 
1976 üretim yılında da bol anason ektikleri kanaatin
deyiz. Bu dengesizlikler Türk tarımı için büyük bir 
çıkmazın içinde olduğumuzu kanıtlamaya yeter se
viyede olduğunu sanmaktayız. 

Toprağın verimliliği, hangi toprakta ve iklimde 
(hangi ürünün yetiştirileceği, kesin olarak Ibelrienmedi-
ği, bölgeler arası denge sağlanacak şekilde kararlar 
alınmadığı, yasalar çıkarılmadığı, dış ülke pazar
larında büyük ilgi gören ürünlerin yet'iştirilmesinin 
üzerinde ciddiyetle durulmadığı için, özellikle pazar
lama işinin, üretici olan köylüler tarafından yapıla
mayışı ülkemiz tarımı için büyük bir talihsizlik ha
line gelmiş bulunmaktadır. Türk tarımındaki tu
tarsızlık ve geri kalmışlığı ortaya çıkarmak için, 
bir Meclis araştırması yapılmasını uygun bulmakta
yız. 
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iBunun için : 1. Ülkemiz tarımını çağdaş anlam
da geliştirmek, tarımsal üretimi artırmak, 

>2, özellikle, ülkemiz topraklarında yetiştirilen 
ürünlerin dengeli bir şekilde yetiştirilmesini, bölgeler 
arası dağılımının sağlanması ve kesin olarak ürün 
haritasının çıkarılmasını, 

3. Üretici olan köylülerin kendi yetiştirmiş ol
dukları ürünlerini, değer fiyatına satıp satmadıkla-1 

rını, 
,4. (Özellikle Amerika'nın Türk tarımı üzerindeki 

etkilerini, tarımımızın yabancı etkilerden arınmasını 
ortaya çıkarmak ve Meclisin bu konuda bilgi edinil
mesini sağlamak amacıyle, Anayasanın 88^ nci ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi uyarın
ca Meclis Araştırması açılmasının ülkemiz ve ulusu
muz için yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız. 
Araştırma önergemiz gündeme alındığı zaman görüş
lerimizi (etraflı bir sekilide tor/taya koyacağız. 

Araştırmanın açılması için gereğini saygılarımızla 
arz ederiz. 

Burdur Milletvekili 
Osman Aykul 

jBolu Milletvekili 
Abdi Özkiök 

Adana Milletvekili 
Osman Çntırık 

Çanakkale Milletvekili 
Hasan Sever 

,Siirt Milletvekilli 
A. Kerim Zilan 

Kocaeli Milletvekili 
.İbrahim Akdoğan 

Adıyaman Milletvekili 
Ramazan Yıldırım 
Adana Milletvekili 

/tlter Çubukçu 
Hakkâri Milletvekili 

Mikâil İlcin 
Afyon Milletvekili 
/Süleyman Mutlu 

ıSamsun Milletvekilli 
Fuat Uysal 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde göriişülecektir. 

2. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 28 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanma
dığını, saptamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/91) 

BAŞKAN — Bir diğer Araştırma Önergesi var
dır, okuituyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Nüfusumuzun c/c 65'nıin tarımsal ekonomide uğraş 

verdiği, ulusal gelirin 1/3 kadarımın tarımsal üre
timden elde edildiği 'bilinen ülıkemı'zJn giderek, kendi
ni besleyemez bir duruma düştüğü bir gerçektir. Ni

tekim, 1975 yılh içinde, Cephe Hükümeti, halkımızın 
ihtiyacını karşılamak amacıyle, bol miktarda, tarımsal 
besin maddeleri ithal etmek zorunda kalmıştır. Buğ
day ithalâtına, geçen yıl, bitkisel yağ, margarin, süt 
mamulleri, pirinç, gibi yenileri eklenmiştir. Özellikle, 
döviz rezervelerinin eriyip yok olduğu, Avrupalı tefe
cilerden yüksek faliz ve komisyon ödenerek sağlanan 
DÇM hesaplarına aiktarılan kısa vadeli yabancı kay
nakların (bile, tüketim maıları arasında sayılan temel 
tarım ürünlerine harcandığı, bizzat ilgili Hükümet yet
kililerince ifade edilmıiıştıif. 

Türkiye kısa bir zaman sonra, yalnız sanayii ve ya
tırım mallarında değil, yiyeceği buğdaydan bitkisel 
yağa, etinden sütüne kadar tüm. besin maddeleri ba
kımından da dışa bağımlı bir duruma düşme tehlike
siyle haşhaşadır. 

Durum böylesine önemli bir çizgiye geldiği halde, 
Cephe Hükümeti, gerekli tedbirleri airnaımaktadır. 
Özellikle, ıtaomBail ürünlerin verimlerini artırmada 
% 52 oranında etkinliği olan kimyasal gübremn bu
lunamaması, bulunanların karaborsa yoluyle üreti
ciye aktarılması, tarımsal üretimi ciddî biçıimde teh
dit eden bir vurdumduymazlık örneğidir. 

1974 yılında meydana gelen dünya konjonktürü 
karşısında, kimyasal gübre 'fiyatlarının yüfcselömes;ni 
sık sık eleştiri konusu yapan, daha güven oyu bale 
almadan, gübre fiyatlarını indireceğinıl söyleyerek 
kamuoyunda kedi lehinde ibir propoganda kampan
yası başlatan Cephe Hükümetli, sübvansiyonu ar
tırıp, hazineden büyük oranda kaynağın gübre kul
lananlara transfer edilmesi yoluna girmişti. 

Sık sıık Sayın Başbakan, köylümüzün gübre kul-
lanmıa alışkanlığını kazandığından, üretimıi ai'tırmak 
için yılda 5 milyon ton gübreye ihtiyacımız olduğun
dan bahsetmektedir. Ancak, tüketilen gübrenin sade
ce % 30 .kadarı içeride üretilebildiği için, tarımsal 
üretimdeki verim artışı, 'büyük çapta, gübre ithaline 
bağlı bulunmaktadır. 

Şu anda, sınaî bitkiler arasında en önemli yeden 
tutan pamuk, ayçiçeği gibi ürünlerin ekim zamanı 
gelmiştir. Ne var ki, köylümüz, ihtiyacı olan gübre
leri bulamamakta, kullanamamaktadır. Özellikle, 
amonyaklı ve nitratlı gübrelerle, kompose gübrelerin 
piyasada bulunamayışı, çiftçileriimıizıi güç duruma dü
şürmektedir. Söylentilere göre Hükümet, gübre itha
latındaki geçiklme ve ihmalin suçlusunu, koalisyonu 
oluşturan çeşitli partilere mensup 'bakanlar arasında 
aramaktadır. Ticaret Bakanı, bu görevin Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığına ait olduğunu, bu 
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bakanlık ise, ithalât işlerinin Ticaret Bakanlığını ilgi
lendirdiğini söyleyerek oyalanmaktadır. Ama bu ara
da, ekiım zamanı geçmekte, kapitalist ekonominin ku
ralları 'işletilerek kaarborsa bütün azgınlığıyle kol gez
mektedir. 

îhmal'kı suçunu başkasının üzerine atmak eğilim
leri âe uğraşan Cephe Hükümetinin, Nisan 15 tari
hine 'kadar, yeterli gübre sağlamaması halinde, önü
müzdeki yıl, döviz haircayaraik yapacağımız ithalat 
listesine, pamuk ve tekstil mad deleni yle birlikte, mey
ve ve sebze gibi yeni kalemler de eklenecektir. 

Sayın Baş/balkan TRT aracıılığıyle yaptığı beyan
larda, yeterli miktar ve çeşitte gübrenin mevcut oldu
ğunu açıklayarak, halikın sıkıntısına ve Türk ekono
misinin yeni darboğazlarına karşı ne kadar uzak kal
dığım 'bir kez dıalha ispat etmiştir. 

Bu durum karşısında, Hükümet Başkanının söyle
dikleriyle halkın ifade ve şikâyetleri arasındaki çeliş
kinin çözülmesine, yeterli miktar ve çeşitte gübre olup 
olmadığının bilinmesine, varsa, bunun niçin normal 
ve resmî fiyatlarla üreticilere yansıtamadığının orta
ya çıkarılmasına ihtiyaç vardır. 

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, Türkiye'nin ih
tiyacı olan gübrenin yeterli miktarda iç ve dış kay
naklardan sağlanıp sağlanmadığına bilgi edinilmek 
amacıyle, T. C. Anayasasının 88 nci maddesi ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince, 
Meclis Araştırması açılması için gerekli işlemin yapıl
masını rica ederiz. 26 . 3 . 1976 

Aydın 
Şükrü Koç 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

Erzincan 
Hasan! Çetinkaya 

İstanbul 
Metin Tüzün 

İstanbul 
Necdet ökmen 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Burdur 
Osman Aykul 

İzmir 
Süleyman Genç 

Bolu 
Abdi Özkök 

İstanbul 
Engin Unsal 

İstanbul 
H. Basri Akkiray 

İstanbul 
Şükriye Tok 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Aydın 
İsa Ayhan 

Manisa 
Hasan Zengin 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

İstanbul 
Doğan özturtç 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Ankara 
1. Saffet Omay 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Kars 
Kemal Okyay 

Manisa 
Mustafa Ok 

Sivas 
M. Nazif Aralan 

Çanakkale 
Hasan Sever 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Konya Milletvekili Özer ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) (1) 

BAŞKAN 
yorum : 

Diğer araştırma önergesini okutu-

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
a) Milyarlık dişli fabrikası kuracağım diye 

Konya'nın Çumra ilçesine teşvik belgesi alıp teme
lini attığı halde yatırımı başka yere kaçırıp orada da 
aynı oyunu tekrarlayan, Konya'da satınaldığı 3 mil
yon lira değerinde arsaları, 80 milyon lira üzerinden 
üç resmî bankaya ipotek eden ve bunun karşılığında 
kredi çeken, 

b) Gittiği her şehirde fabrika kuracağım diye, 
resmî ve mahallî makamların müzaharet ve himayesi 
ile ucuz arsa alıp, sonra da bu arsaları spekülatif 
maksatlarla kullanan ve şehirden şebiire kaçan, 

c) Ankara'da Hükümet çevrelerini, gittiği şehir
de ise o şehrin resmî, mahallî makamlarını ve o şeh
rin halkını, ticarî spekülatif maksatlarla aldatan ve 
oyalayan Sattait ailesinin aile şirketi Hema hakkın-

0) 
eklidir. 

10/92 esas numaralı önerge metni tutanağa 
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da Anayasanın 88 nci maddesi ve Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102, 103 ncü maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını saygı ile arz ve istirham ede
riz. 

Konya 
Özer Ölçmen 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Ankara 
Cevat Önder 

Samsun 
Hilmi Türkmen 

Konya 
Faruk Sükan 

Sakarya 
Vedat önsal 

Adana 
Battal Koksal 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Antalya 
Faiz Şarlar 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — Çarşamba günlerine ayrılan seçim ve dene
tim konularına işlerlik sağlamak amacıyle yapılan 
düzenlemelere ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi var
dır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 70 
Danışma Kurulunun, 5 . 4 . 1976 Pazartesi günü 

yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerinin Genel Ku
rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

C. H. P. Grupu 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
A. P. Grupu 
Başkanveküli 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Oğuz Aygün 
D. P. Grupu 
Başkanvökili 
Özer ölçmen 

BaşkanvekiK 
Ali Nejat ölçen 
M. S. P. Grupu 

Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre 

Genel Kurulun 2 

C. G. P. Grupu 
Görevlisi 

Hasan Tosyalı 

Öneri 
3 . 1976 tarihli 70 nci Birle

şiminde aldığı karar ile Seçim ve Denetim konuları
na ayrılmış bulunan Çarşamba günlerinin, denetim 
konularına işlerlik sağlamak amacıyle, saat 15.00 -
17.00 arasının Genel Görüşme ve Meclis Araştırma
sı önergelerinin öngörüşmelerine; saat 17,00 - 18.00 
arasının sözlü soru önergelerinin görüşmelerine; sa
at 18.00 - 19.00, arasının da Anayasa Mahkemesine 
üye seçimine ayrılması; sunuş, açık oylama, işaret 
oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması öneril
miştir. 

Not : Meclis Araştırması önergesinin metni ekli
dir. İşbu metin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddesi gereğince asıl önergenin özeti olarak hazır
lanmıştır,. 

Muhalefet Şerhi 
Anayasa Mahkemesine üye seçimi Anayasanın 

emridir. Bu öneri kabul edildiği an Anayasa hükmü 
işlemez hale gelecektir. Bu sebeple aylardır netice
lendirilmeyen bu seçimi geç saate almak bu görevin 
yerine getirilmesini imkânsız kılmak demektir. Mec
lisler bu açılışlarında ekseriyetlerini bulundurup bu 
görevi yaptıktan sonra diğer çalışmaları yapmalı
dırlar. 

A. P. Grupu Başkan vekili 
Dr. Oğuz Aygün 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, öne
rinin lehinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın bize öngörmüş olduğu görevlerden 

bir tanesi de Anayasa Mahkemesi üyesini seçmektir. 
Burada aylardır bu görevi yerine getiremedik. Bu, 
siyasî parti gruplarının rahatlıkla anlaşabileceği ve 
ikmal edebileceği bir görevdir. Bunda siyasî parti 
grupları arasında herhangi bir sıkıntı husule gelece
ğini de zannetmiyorum, ama bugüne kadar bunun 
seçilememdş olması bir talihsizliktir; fakat kamu
oyunda bırakmış olduğu intiba itibariyle de Parla
mento için tatlı, hoş bir durum değildir. 

Bu sebeple biz Adalet Partisi Grupu olarak, bu 
öneriye muhalefet etmiş bulunuyoruz. Muhalefetimi
zin nedeni de bu Anayasa hükmünü, Anayasanın bize 
vermiş olduğu bu görevi, bu öneriye müspet oy ver
diğimiz, bu öneriyi kabul ettiğimiz takdirdje, Parla
mentoyu bu görevi yapamaz hale getireceği ve Ana
yasanın bu hükmünü işlemez halde bırakacağı için
dir. Çünkü, daha açılışlarında ekseriyetle bu vazifeyi 
yapamayan bir Parlamento, sonuna bırakıldığı za-
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man, böyle geç bir saatte - bugüne kadarki son sa
atlerde olan tabloyu eğer muhterem arkadaşlarımız 
hatırlayacak olurlarsa - bu görevi yapmak çok daha 
güç olacaktır. 

Binaenaleyh, üstümüzde bir sıkıntı olarak bulu-, 
nan ve bunu * yapamamış olmanın devamlı üzüntüsü
nü çekiniş olduğumuz bu prosedürü yerine getirelim 
ve biran önce Anayasa MaibJkemesiinin açık bulunan 
üyeliğine bir değerli zatı seçerek - hiç bir siyasî parti 
grupunun peşin ve art bir düşüncesi olmadığını ka
bul ettiğim içindir ki, ve zaten olmaması icabettiğine 
inandığım içindir ki - bu prosedürü yerine getirelim; 
ondan sonra diğer meseleler kolaylıkla hallolacaktır. 

Çünkü bu öneriyi getiren arkadaşlarımızın dayan
dığı mesnet, «Bundan dolayı ekseriyet olamıyor ve 
Meclis dağılıyor, ondan sonra diğer görevlerimizi de 
yapamıyoruz» düşüncesine dayanmaktadır. Bunun 
en kolay çaresi, böyle bir düşünceye yer bırakma
yacak şekilde bu görevi süratle yapmaktır. «Parla
mento, Anayasa Mahkemesi üyesini seçemiyor» di
ye dışarıda birtakım spekülasyonlara imkân ve fırsat 
vermeyelim; arz ve ricam budur. 

Bu sebeple, bu öneriye muhalefet şerhi vermiş 
bulunuyoruz. Lütfeder Mbar ederseniz, bu öneriyi 
'kabul etmeyelim ve Anayasa Mahkemesi üyesini de 
süratle, mümkün ise bugün hemen seçelim ve bu me
sele de üstümüzfde manevî bir sıkıntı olmaktan çık
mış olur. 

Saygı ile arz ettim efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Sayın Ülker, lehte, aleyhte? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER ı(İstanbul) — Değeri arkadaş

larım, yanlış anlamadıysam, Danışma Kurulu, Çar-

1. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu 1_ ' 
üyeliklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen aday
lara dair liste (5/40) 

BAŞKAN — Bir Başlkahlık tezkeresi vardır; oku
tuyor um: 

Geınel Kurala 
Yasama M'edislerinıin Dış Münasebetlerinin dü-

zenienmıesd hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı 
Yasa ile değişltiırifem 2 inci maddesinde söz konusu edi
len ve 1 nci madde hükümleri uyarınca siyasî parti 

samba günleri 15.00 - 17.00 arasını Genel Görüşme
ye, 117.00 - 18.00 arasımı sözlü soruya, .18.00 - 19.00 
arasını da Anayasa Mahkemesi üyesi seçimine yeni 
seçimlere .ajyıirmakıtadıir. 'Bu kararın, çok yerinde bir 
karar olduğu kanışımı taşıyorum. 

Değerli aırlkadaşlarıım, geçen Çarşamba günü huzu
runuzda, aşağı - yukarı 2 seneye yakın b.'ır zaman
dan 'beri, Meçisin denetim görevlinin yerine geleme
diğini ifade ©tımiş ve Meclisin, Başkanlığın bu işe el 
koymasını rica etmiştim. Gündemin seçim maddesin
de, 29 . 5 . 1974te, Anayasa Mahkemesi Üye Se
çimi getirilmiş; her Çarşamba günü toplanıyoruz, gün
dem dışı konuşmalar yapılıyor, arkasından Anayasa 
Mahkemesi Seçimine geçilip mesele kalıyor. 

Şimdi, Başkanhk yerinde bir karar almıştır; Ada
let Partili arkadaşlarımızın da katılacağına inanıyo
rum; Çünkü, Sayın Adalet Partisi Grup Başkanvekili 
de !bu seçimin 'bitmesini ifade ettiler. Bu seçim bite
bilir, genel görüşme 15.00 - 17.00'de yapılır, 17.00 -
18.00'de sözlü sorular konuşulur, 18.00 - 19.00'a gel
diği zaman, bütün partilerin de gayretiyle aday üze
rinde birleşmek suretiyle hu iş tahakkuk ettirilebilir. 

Yani, hiç bir değişiklik olmamıstur, seçlim bakı
mlından hiç bir değ'şikllik olmamıştır. Seçim yapmayı 
istediğimiz takdirde, ibu seçimi yapıp üyeyi seçebi
liriz; 'ama istemediğimiz takdirde, yine son madde
deki bu seçtim yapılmaz. 

iBu kararla, Meclis görevini yapıma durumuna ge
lecektir. Danışma Kurulunun aldığı karar yerindedir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiiim Sayın Ülker. 
Öneri üzerinde baişka görüşme isteyen sayın üye 

yok. Daışma Kurulu önerisini Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Da
nışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

grıtplapımica aday olarak gösterilen Kuzey Atlantik 
Assamblesi Türk Grupu üyeleri : 

Sayın Ahmet Durakoğlu C. H. P. .Sivas Milletvekili 
Sayın Süleyman Tunoel A. P. Manisa Milletvekili 
Saym Ali İhsan Ballım A. P. İsparta Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Kemal Güven 
M ilet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerinin 

görüşmelerine başlıyoruz. 

Ç) ÇEŞİTLİ İŞLER 
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v. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 22 . 1 . 1972 tarih ve 1630 saylı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 1 . 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) (1) 

'BAŞKAN — Geçen Birleşimde görüşmeleri ta
mamlanamayan, Dernekler Kanunu ile ilgili -müza
kerelere kaldığımuz yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?. Burada. 
Sayın Hükümet?. Hükümetli teırnsslen yetki belge

cine. haiz görevli burada. 
Sayın arkadaşlarım, «asarının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmış, maddelere geçilmesinin açık 
oylaması istenmiş, ancak çoğunluk kalmadığından so
nuç alınamamıştır. 

Şimdi, taslarının maddelemne geçilmesini tekrar 
açiik oylarınıza sunacağım. 

Açık oylamaya geçmeden önce, açık oy istemlin
de bulunan önerge saihiplerinıin .yoklamasını yapaca
ğım. 

Sayın Ali Nejat Ölçen?. Burada. 
Sayın Mahımet Emekli?. Burada. 
Sayın Hüseyin Keçeli? 
HASAN CER İT (Adana) — Tekabbül ©diyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz. 
Sayın Mustafa Güneş?. Burada. 
Sayın Murat Kâhyaoğlu?. Burada. 
Sayın Hasan Çetinlkaya?. Burada. 
Sayın Ati.lâ Atillâ-. Burada. 

(1) 181 S. Sayılı basmayan 16 . 3 . 1976 tarihli 
76 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın Neccar Türkcan. Burada. 
Sayın Nurettin Karsü?. Burada. 
Sayın Orhan Senemoğlu?. Burada. 
Sayın Hayrettin Uysal?. Burada. 
Sayın Osman Aykul?. Burada. 
Sayın Mehmet Can?. Burada. 
Sayın Hükmet iBaloğlu?. Burada. 
Sayın Sabra İnce?. Burada. 
Açık oylamaya başlıyoruz. 
Açık oylama /işlemi geçen birleşimde alınan ka

rar gereğince, oy pusulalarının, kürsüye konacak oy 
kutusuna atılması suretiyle yapılacaktır. 

Açık oy kutusu kürsüye konulsun. 
Şimdi açık oy isteminde bulunan sayın üyelerden 

oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Başka oy kullanmayan sayın üye? 
Oyunu kullanmamış sayın üye kaldı mı efendim? 
Başka oy 'kıullanımayan sayın üye yok. Oylama iş

lemi blitmiştiır, kutuyu kaldırınız. 
(Oyların ayırımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın üyeler, sıra sayısı 181 olan ta

sarının maddelerine geçilmesinin açık oylamasının 
sonucunu arz ediyorum: Oylamaya 157 sayın üye iş
tirak etmiş 136 kabul, 17 ret, 4 çekıinser oy kullanıl
mıştır; oylama tekrar edilecektir. 

Bu suretle çoğunluğumuzun kalmadığı anlatılmış
tır. 

Alıman karar gereğince Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleriyle sözlü soruları görüşmek 
ve Anayasa Mahkemesine üye seçimimi yapmak için 
yarın 7 . 4 . 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te ya
pılacak Türföye Büyük Miillet Meclisi Birleşik toplan
tısından sonra toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.00 

- « * * i 
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SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, İstan
bul'da yasa dışı şoför ehliyeti verildiği iddialarına 
ilişikn sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı. (7/1036) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak Cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

4 , 2 , 1976 
Muğla 

Ali Döğerli 

1. Halk arasında yaygın söylentilere göre, yur
dumuzun her tarafından istanbul'a bazı aracılar ta
rafından ehliyet almak isteyenler gruplar halinde ge
tirilmektedir. 

Bu işin amatör, ağır vasıta ve profesyonel oluşu
na göre aracılık ücretinin de tarifeye başlandığı söy
lenmektedir. 

2. Her gün artan trafik kazalarına en büyük et
kenlerden birisi de hiç kuşkusuz gereği şekilde vasıta 
kullanmasını bilmeden ücret mukabili ehliyet alanlar 
sebep olmaktadır. 

3. Başka il ve ilçelerde oturdukları halde istan
bul'da dturuyormuş gibi gösterilerek ehliyet imtiha
nına girilmesi sağlanmaktadır. 

4. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise bu yol
suzlukların en kısa zamanda önlenmesi için ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 4 , 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Trafik Uygulama 

Şube : Sicil 
Dosya : 62282/102-078281 

Konu : Yasa dışı ehliyetnameler hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 2 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-1036-3683-28387 sayılı yazıları. 

Istanbu^da yasa dışı şoför ehliyetnamesi alındığı 
iddiası ile ilgili olarak Muğla Milletvekili Ali Döğerli 
tarafından verilen yazılı soru önergesine ilişkin hu
suslar incelettirilmiştir. * 

Her ilde olduğu gibi istanbul ilinde de şoför aday
ları, Karayolları Trafik Tüzüğünün 39 ncu maddesi 

uyarınca tanzim edilen gerekli belgelere ilâveten ma
hallî muhtarlıklardan alınan ikametgâh ilmühaberi ile 
birlikte ehliyetname imtihanlarına kabul edilmekte
dirler. 

Malumları olduğu üzere Medenî Kanunumuzun 
19 ncu maddesine göre belirlenmesi gerekli ikamet
gâhın tayini de ilgili mahalle muhtarının vereceği il
mühaberle tevsik edilmekte olup bu adresin doğru
luğu da kanun muvacehesinde yeterli kabul edilmek
tedir. Bu itibarla başka ilden gelerek imtihana girme 
imkânı varittir. Ancak adresin doğruluğu açısından 
mahallî tahkikat tedbirine şüphe halinde tevessül 
edilmekte ise de; dürüst vatandaşların kanunlar kar
şısındaki haklarını rencide etmektedir. 

Şoför ehliyetnamelerinin yasalara uygun olarak 
verilmesi için Bakanlığımca lüzumlu kontrol ve mu
rakabe tedbirleri titizlikle uygulanmaktadır. Bu cüm
leden olarak istanbul ilinde son zamanlarda ehliyet
name almak üzere müracat eden adaylara ait 55 adet 
sahte diploma, 15 adet sahte sağlık kurulu raporu 
tespit edilmiş, şüphe edilen 70 dosyaya da el konul
muştur;. 

Bunlarla ilgili olarak suçu sabit görülen 20 kişi 
tutuklanmış, şüpheliler hakkında da gerekli tahki
kata başlanmıştır^ 

Ancak yasalar yönünden daha rasyonel tedbirler 
alınması da her geçen gün artan bir zorunluluk ha
line gelmiştir. 

Bu nedenle ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte, âcil 
yasal tedbirler içinde Bakanlığımca gerekiri çalışma
lar yapılmış ve; 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun tatbi
kinden doğan aksaklıkları gidermek ve gelişen şartlar 
karşısında daha etkili olabilecek ve özellikle en çok 
şikâyet olunan sorunlara âcil tedbirler getirmek ama
cı ile söz konusu yasada bazı değişiklikleri ihtiva eden 
kanun tasarısı hazırlanarak 24 . 3 . 1976 gün ve 
81-190/239 sayılı yazı ile Başbakanlığa intikal ettiril
miştir. 

Bu tasarıda; 
Şoför adaylarının daha verimli yetiştirilmesi ama

cı ile Millî Eğitim Bakanlığının kontrol ve muraka
besinde şoför okullarının ihdası hususu öngörülmüş
tür. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakam 
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2. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, Ma
latya Sümerbank işyerinden emekli olan işçilerin 
toptan Ödenmeyen kıdem tazminatlarına ilişkin Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu ve Çalışma Bakanı 
A. Tevfik Paksu'nun yazılı cevabı. (7/1048) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sosyal Güvenlik Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğinin yapılmasını arz ederim. 

6 , 2 . 1976 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

Soru : 
Haber aldığımıza göre Malatya Sümerbank işye

rinden emekli 270 işçinin hak ettikleri kıdem tazmi
natı tutarının % 25'i ödenip geri kalan ödenmemiş
tir. 

1. Sözü edilen işçi emeklilerinin kıdem tazminat
larının bu şekilde ödendiği doğru mudur? 

2. Eğer doğru ise bütün yaşamalarını kıdem 
tazminatının peşinen ve toptan ödeneceği varsayımı
na göre ayarlamış bulunan bu işçi emeklileri mağ
dur edilmiş olmuyor mu? 

3. Kıdem tazminatının toptan ödenmesi bir ya
sa emri olduğu halde bu emredici yasa kuralının sav
saklanmasının sebebi nedir? 

4. Alacağına hassas, borcuna vurdum duymaz 
bir uygulamanın vatandaş nezdinde Devletin itibarı
nı sarsmaz mı? 

T. Ç. 
Çalışma Bakanlığı 2 . 4 . 1976 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1014-10/3749 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Sosyal Güvenlik Bakanlığının 20 . 2 . 1976 

gün ve 1862 sayılı yazısı ekinde alınan 16 . 2 . 1976 
gün ve 7/1048-3706/28537 sayılı yazınız. 

Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in Malatya 
Sümerbank işyerinden emekli olan işçilere kıdem taz
minatlarının ödenip ödenmediği hususundaki yazılı 
soru önergesi Malatya Bölge Çalışma Müdürlüğü
müzce mahallinde incelenmiştir. 

Buna göre; adı geçen işyerinde 1976 yılının Ocak 
ayı içinde emekliye ayrılan işçi sayısının 270 olma
yıp 240 olduğu kıdem tazminatlarının para yetersiz
liği nedeniyle önce ,% 25'inin ödenebildiği, Genel Mü
dürlükten para geldikten sonra, emekliye sevk edilen 
işçilerin hepsine Şubat 1976 ayı içinde kıdem tazmi

natlarının tamamının ödendiği bugüne kadar Bölge 
Çalışma Müdürlüğümüze herhangi bir şikâyetin inti
kâl etmediği tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
A. Tevfik Pâksu 
Çalışma Bakanı 

3. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçunun, 
astsubayların intibak durumlarına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Ferid Meten'in yazılı cevabı 
(7/1053) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanlığı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. Saygılarımla. 10 . 2 . 1976 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

12 Sayılı Kararname ile değiştirilen 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanununun 79 ncu 
•maddesine dilenen aşağıdaki fıkrada !«öğreni:m süre
leri astsubay hazırlama okullarından yıl olarak fazla 
olan okulları bitilen astsubaylardı bir yıldan fazla 
süreli astsubay sınıf okullarını saptanan Öğrenim sü
resinde bilenlerim astsubay çavuşlukta bekleme 
süreleri fazla olan öğrenim süreleri kadar eksiktir.» 
denilmekte olmasına rağmen bugüne kadar astsubay
ların intibaklarının yapılmadığı, hakkını aramak is
teyen astsubayın askerî idarî mahkemeye dava aça
bileceği düşüncesinde olunduğu ve bu sebeple binler
ce astsubayın mağduriyetlerinin giderilmediği anlaşıl
maktadır. 

?.. — Kanuni haklan oîan intibaklarınla bugü
ne kadar neden yapılmadığının bildirilmesi? 

2. — Yine aynı kanunun 82 nci maddesine ek 
lenen aşağıdaki fıkra da «bir öğrenim yılından fazla 
süreli sınıf okullarını saptanan öğrenim süresinde 
bitirenlerin astsubay çavuşluğa nasıpları ' ir öğre 
nim yılı öğrenim gören emsallerinin nasıp tarihine 
götüıülür. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş farkı 
ye diğer özlük hakları ödenmez» denilmiş olmasın? 
rağmen kanunun bu açık hükmünün yerine getirile 
rek bir yıldan fazla öğrenin», görmüş astsubayların 
intibaklarının buna göre yapılıp yapılmadığının bil
dirilmesi? 

3. — Aynı kanunun 137 nci maddesinin (c) 
fıkrasmda «astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu 
Ek - VTH Sayılı cetvelde astsubayların intibakı 
iken yükseköğrenimi bitiren astsubayların intibakı 
aynı yükseköğrenimi bitirenler için tesbit edilen 
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giriş derece ve kademesine bir derece ilave edil
mek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden 
hizmete başlamış kabul edilir.» Sarahaten belirtil
miş olması karşısında bugüne kadar bu durumda olan 
astsubayların intibaklarının yapılıp yapılmadığı, ya
pılmamış ise hangi kanunî sebebe dayaruldığının 
bildirilmesi? 

T, C. 
Millî Savunma Bakanlığı 1 . 4 . 1976 

Kanun : 180/FB/76 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 2 . 1976 

tarih, Gensek. Kan. Md. iüğü 7/1053 - 3725/28683 
saydı yazıları. 

Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun Astsu
bayların intibaklarına ilişkin yazılı, soru önergesi, 
konuyle ilgili mülga 5802 sayılı astsubay kanuna 
ile i'26 sayılı T. S. K. Personel Kanununun ek ve 
değişiklikleri nazara alınarak aşağıdaki şekilde ce
vaplandırılmıştır, 

1. Bilindiği üzere 1967 yılından önce yürürlük
te bulunan 5802 sayılı astsubay kanununun 3 ncü 
maddesi astsubay olabilmek için; 

a. En az ortaokul, sanat enstitüsü ve eşklı 
okul veya 3 yıl süreli astsubay hazırlama ortaokul
larından mezun olmak, 

b. 2 yıl süreli sınıf okularım başarı ile bitir
meyi Öngörmektedir. 

Üunun dışında a bendindeki sanat enstitüsü 
kaynağından gelen astsubay adayları, bu okulun 
öğrenim süresinin ilk okuldan sonra 5 yıl olması 
nedeniyle sınıf okullarında okutulmadan özel kurs 
gösterilerek astsubay nasbedilmekte idiler. Sonuç 
olarak 1967 yılına kadar astsubay nasbedilenler 
ilk okuldan sonra 5 yıl süreli (sınıf okulu dahil) 
bir öğrenim görmüş bulunmaktadırlar. 

2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri personel 
kanununun 10 . 81 . 1967 tarihinde yürürlüğe girmesi 
üzerine astsubay hazırlama ortaokulları kaldırıl
mış ve yerine bu kanunun 68 nci maddesi ile orta 
okuldan sonra sınıf okulları dahil 3 yıl süreli astsu
bay hazırlama okulları açılmıştır. Bu üç yılın ilk iki 
yılı astsubay hazırlama okullarında son bir yılı da 
sınıf okullarında okutulmakta idi. Bilâhara 68 nci 
madde 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı kanunun 25 
nci maddesi ile değiştirilerek, astsubay fiaznlama 
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okulları ortaokul sonrası ve üç yıl öğrenim süre!i 
lise seviyesine getirilmiş buna ilâve olarak ta astsu 
bay olabilmek için 1 yıl süreli meslekî öğrenir. 
(sınıf okulu) öngörülmüştür. Buna göre 1967 - 1971 
yılları arasında astsubay öğrencilerinin toplam öğ
renim süresi ortaokuldan sonra sınıf okulu dab'I 
3 yıl, 1971 den sonraki öğrenim süresi ise sınıf 
okulu dahil 4 yıl olmuştur. 

Cevap konusu 79 ve 82 nci maddelerin eklen
tileri bilindiği üzere 3 . 3 . 1975 tarih ve 1923 sa-< • 
yılı kanunla getirilmiş olup, getiriliş gerekçesi de 
öğrenim süreleri 3 yıl olan astsubay hazırlama okul
larından daha fazla süreli öğrenim gören (örneğin. 
sağlık koleji gibi) okul mezunlarının astsubay olma, 
isteminde bulunmaları halinde okudukları 1 yıl fazla 
öğrenimin telâfisi amacına yöneliktir. Böylece aynı 
yıl astsubay çıkması gereken emsalleriyle, nasıpları 
astsubay kıdemli çavuşlukta birleştirilmektedir. Ke 
za astsubay hazırlama okullarından sonra sınıf okul
larında da normal öğrenim türesi olan 1 yıldan faz
la öğrenim görenlerin (örneğin: sağlık astsubay sı
nıf okulu gibi) fazla öğrenim süresinin 82 nci mad
de gereğince astsubay çavuşluğa nasbedüirken bir 
yıl öğrenim gören emsallerinin nasbına götürül
mek suretiyle veya 79 ncu madde uyarınca astsubay 
çavuş nasbedilenlerin 3 yıl olan çavuşluk bekleme 
süresinin bir yıl kısaltılarak astsubay kıdemli çavuş
luğa yükseltilmesi ile telafisine gidilmiştir. Bu du
rumda getirilen yenilik astsubay sınıf okullarının 
lise öğrenimi seviyesinden sonra okunmuş olması
dır. 

Halbuki 5802 sayılı kanunun yürürlük tarihleri 
içerisinde yani 1967 yılından önceki sürede astsu
bay nasbedilen bazı personel ise ortaokuldan soma 
2 yıl süreli sınıf okullarında okuduklarını ilen 
sürerek 11 Temmuz 1975 tarih ve 1923 sayılı kanunla 
değişik 926 sayılı personel kanununun 79 ve 82 nci 
maddelerinden yararlandırılmalarını talep etmek 
suretiyle anılan maddeler hükmüne göre 1 yıl kıdem 
isteminde bulunmaktadırlar. Toplam öğrenim süresi 
ilkokuldan sonra 5 yılı aşmayan bu personelin 
arzolunan haksız talepleri karşısında intibakları ile 
ilgili idarece yapılacak herhangi bir hususun mev
cut olmadığı sonucuna varılmıştır. 

3. — Silâhlı Kuvvetlerin bilgisi ve personel 
planlaması dışında kendiliğinden fakülte veya yük
sek okulu bitiren astsubayların, Silâhlı Kuvvetlerde 
okudukları öğrenim ile ilgili branşlarda kullanılma
ları mümkün olamadığından sınıfları ile ilgili görev-
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İtrinde istihdamlarına devam edilmektedir. Buna 
rağmen bu gibi personelin kanunla getirilmiş hakkını 
verebilmek üzere konunun tüm ayrıntıları ile ince
lenmesi bitirilmiş olup en kısa zamanda kanunî 
inübakhtfmm yapılacağını arz ederim. 

Ferid Melen 
MÜH Savunma Bakanı 

4, — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla -
Yatağan Sıtma Savaş Şubesinin Marmaris'e nakline 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in yazılı cevabı. (7/1067) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağhk ve Sosyal Yardım Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 

17 . 2 . 1976 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 
Soru : 
1. Meığla Yatağan Sıtma Savaş Şube kuruluşu 

niçin kaldırılmıştır? Marmaris'e taşınacağına Marma-
ris'de yeni bir şube açılamaz mı? 

2. Şubenin kaldırılışını Yatağan A. P.-ileri gelen
lerinin ısrar ve inatla istedikleri doğru mudur? 

3. Yatağan'a böyle bir kuruluş gerekli değil idi 
ise bugüne kadar bu kuruluşu burada tutanlar için 
bir takibat yapılacak mıdır? 

4. Marmaris'de oturmaya zorlanacak şube me
murlarının az maaşları ile nasıl geçim yapacakları dü
şünülmüş müdür? 

5. Yatağan Belediye Başkanlığının şubenin ye
rinde kalmasına ilişkin başvurusu; şubeyi kaldıranla
ra sorulacağına, niçin Bakanlıkça bizzat incelettirme-
miştir? 

T. C. 
Sağlık TO Sosyal Yardan 

Bakanlığı 2 . 4 . 1976 
Bakan 

534 
Kona : Muğla Milletvekili Sa-
ym Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 24 . 2 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1067-3786-29031 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Muğla - Yata
ğan Sıtma Savaş Şubesinin Marmaris'e nakline ilişkin 
yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin yazılı 
soru önergesine cevabım. 

Som : Muğla Yatağan Sıtma Savaş Şube kurulu
şu niçin kaldırılmıştır? Marmaris'e taşınacağına Mar
maris'de yeni bir şube açılamaz mı? 

Şubenin kaldırılışını Yatağan A. P. ileri gelenle
rinin ısrar ve inatla istedikleri doğru mudur? 

Yatağan'a böyle bir kuruluş gerekli değil idi ise 
bugüne kadar bu kuruluşu burada tutanlar için bir 
takibat yapılacak mıdır? 

Marmaris'de oturmaya zorlanacak şube memurla
rının az maaşları ile nasıl geçim yapacakları düşünül
müş müdür? 

Yatağan Belediye Başkanlığının şubenin yerinde 
kalmasına ilişkin başvurusu; şubeyi kaldıranlara so
rulacağına, niçin Bakanlıkça bizzat incelettirilmemiş-
tir? 

Cevap : Marmaris ilçesi her geçen gün turistik 
değerini artıran bir bölge olmuştur, özellikle yaz ay
larında bu bölgede kesif bir nüfus yaşamaktadır. 

Turistik bölgelerde halkın sivrisinekten zarar gör
memesi için yapılan mücadele daha da artırılmakta
dır. Bu sebeple şimdiye kadar Muğla veya Yatağan' 
daki ekiplerle uzaktan yapılan savaşın etkisi ve kont
rolü zorlaşmış olduğundan yeni bir tedbir almak ge
rekmiş ve Vilayetin de teklifine -uyularak Yata&aa'da-
ki şube Marmaris'e nakledilmiştir. 

Sıtma Savaş Teşkilâtı sıtmanın intikaline göre de
vamlı olarak yer değiştirebilecek bir özelliğe saaiptir. 
Bugün Yatağan ve bölgesi sıtma intikali bakımından 
Marmaris ve çevresine nazaran daha güvenceli du
rumdadır. Başka üterde de aynı nedenlere bağh yer 
değiştirme uygulamaları yapılmaktadır. 

Şubenin nakil işlemi tamamen ihtiyaçlara ve sağ
lık gereklerine göre yapılmıştır. Uy^damaJarmuzda, 
ihtiyaçlar ve tıbbî gerekler dışında herhaagi hk et
ken söz konusu değildir. 

5. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla -
Baytrlı kasabasında tapularım alamayan bazı ailelere 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergmekm 
un yazılı cevabi. (7/1071) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için aracı olmanızı say
gılarımla rica ederim. 

17 . 2 . 1976 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 
Soru : 
1. Yeni yerleşim yerlerinde tapularını alamayan 

125-130 Bayırh ailenin tapularını en kısa zamanda 
almaları için ne gibi önlem düşünülmektedir? 

2. Tapuların dağıtımı için önceki yıllarda veri
len Bakanlık emirleri bugüne kadar niçin uygulanma
mıştır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 31.3.1976 

Ankara 
MİLE : 3304-232/76. Ş'b. 3/2 Md, 

6872 
Konu : Muğla - Bayırlı kasabasında 
afetzedelere dağıtılan yerler Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 , 2 . 1976 gün ve Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7/1071-379O/29O64 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından Bakan

lığımıza yöneltilen soru önergesinde, 
1. — Yeni yerleşim yerlerinde tapularını alama

yan 125 - 130 Bayırlı ailenin tapularını en kısa zaman
da almaları için ne gibi tedbir düşünüldüğü, 

2. —Tapuların tağıtımı için önceki yıllarda veri
len Bakanlık emirlerinin bu güne kadar niçin uygulan
mamış1 olduğu, 

Sorulmaktadır. 
Bakanlığımızdaki bu işe dair dosyaya göre, 
Muğla iline bağlı Bayır (Kasabasının) köyü, 1941 

yılında vukübulan deprem dolayısıyle tamamen yıkıl
dığı ve heyelan mıntıkasında bulunması nedeniyle ye
ri değiştirilerek Muğla - Aydın şosesi üzerinde bu
günkü şahıslara ait arazi üzerine kurulmuştur. Bun
ların 15 tanesi için eski sahipleri tarafından meni mü
dahale davası açılmış ve kadastroca bu yerler eski sa
hipleri adına tespit edilmiştir. Bu tespitlere yeni ma
likleri tarafından yapılan itirazların mahkemece na
zarı itibara alınmaması ve tesbitlerin kesinleşmesi 
üzerine açılan meni müdahale davasına Hazinece mü
dahale edilerek, davaların reddi ile eski sahipleri adı-ı 
na tesis edilen kayıtların 221 sayılı Kanuna istinaden 
terkini ve Hazine adına tescilleri talep edilmiştir. Di j 

ğer 83 parça yere müdahale edilmediğinden, 2.7.1966 
gün ve 3304-232/15330 sayılı yazımızla adlarına tes
cil edilmeleri hususu valiliğe yazılmış ve adlarına tes
cil edilmiştir. 

Bir kısım yerlere Bayır köylüleri tarafından işgal 
edilerek üzerlerine ev yapılmış ve bazılarının ise bu 
yerlerden 2 parsel işgal etmiş oldukları anlaşılmıştır. 
Bunlar için valiliğe yazılan 16 . 3 . 1970 gün ve 
3304-232/5403 sayılı yazımızla depremden zarar gö
ren Mehmetoğlu İbrahim Kaya'ya 4623 sayılı Yasa
nın maksadına uygun olarak 2244 parsel numaralı 
gayrimenkul verilmiş olduğundan işgalinde bulunan 
2101 numaralı ikinci bir yerin aynı maksat için veril
mesinin mümkün olmadığı, Mehmetoğlu Murat Ço
ban tarafından işgal edilen 2133 ve 2131 parsel nu
maralı yerlerden uygun görülecek bir tanesinin adı 
geçene verilmesi, tebliğ edilmiştir. 

1942-1956 yılları arasında arsaları işgallerinde 
bulunduran kimselerin 1941 yılında depremden zarar 
gören afetzedelerden oldukları tespit edildikleri tak
dirde bunların da işgalinde bulunan yerlerin 4623 sa
yılı Yasaya göre kendilerine verilmesi bildirilmiştir. 

Bu Yalsaya göre yer verilen şahıslardan ölenlerin 
de varisleri adına tapu işlemleri yürütülmüş olduğu 
ve bazılarının da başka şahıslara sattıkları dosyasının 
tetkikinden anlaşılmıştır. 

Bu nedenle tapularını alamayan 130 kişinin isim 
üstesinin verilmesi halinde Muğla Valiliği ile gereken 
haberleşme yapılarak hâsıl olacak sonuca göre kim
lerin tapularım alamadığı ve tapularının verilmesi 
için alınacak tedbirlerin neler olacağı, vilâyetin Ba
kanlığımız emirlerini uygulayıp uygulamadığının anla
şılmasının mümkün olacağmı bilgilerinize arz ederim. 

Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

6. — İçel Milletvekili Oral Mavhğlu'nun, yapımı 
kararlaştırılan Tarsus ilçesi kapalı spor salonuna iliş
kin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek1 

in yatılı cevabı. (711116) 
4.3.1976 

'Millet Meclisi Başkanlığına ., • 
Aşağıdaki yazılı sorumun Gençlik ve Spor Bakan

lığınca cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla 
rica ederim. 4.3.1976 

îçel 
Oral Mavioğlu 

4976 yılında Tarsus ilçesine bir kapalı spor salo
nu yapılacaktır. 
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Tarsus, bir çok İl merkezlerimizden büyük, nüfusu 
150 000'i aşan bir şehir merkezidir. Nüfus artış ora
nı ise çok yüksektir. 

Bu yıl yapımı kararlaştırılan kapalı spor salonu, 
edindiğimiz bilgilere göre küçük ilçe tipidir. 

Böylesine büyük ve hâlâ da büyümekte olan bir 
şehir merkezinin bugünkü gereksinmelerini dahi kar
şılayamayacak küçüklükteki btir kapak salon, gelecek 
yılların gereksinmelerini hiç karşılayamayacaktır. 

Henüz yapım başlamadan ölçüyü bu büyük şehre 
uygun biçimde büyük tutma olanağı yok mudur? 

- 'T, a 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 . 4 . 1976 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : OOl-A/MM/103 

Konu : îçel Milletvekili Oraî Mavioğlu 
Hks 

ıMiilet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

19 . 3 . 1976 gün ve 7/1116 - 3927 - 30041 sayılı yazı. 
ıjçel Milletvekili Oral Maviöğiu'nun Tarsus Spor 

Salonu ile ilgili sorusunun cevalbı aşağıya çıkarılmış
tır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, 1976 yılı 
yatırım programında yer alan Tarsus Spor Salonu
nun büyük tip, 2 500 seyirci kapasitede yapılması 
hususu Devlet Planlama Teşkilâtına genel meyanda 
teklif edilmiş, ancak 1 500 kişilik olarak tasdikten 

-çıkmıştır. 
Tarsus'un nüfusu ve hinterlandının dikkate alına

rak bu salonun 2 500 kişilik olması içiin Devlet Plan
lama Müsteşarlığına 10 Mart 1976 tarihinde yeni bir 
teklif yapılmıştır, 

Bakanlığımızca Tarsus Spor Salonunun büyük tip 
olarak yapılmasında fayda mülâhaza edilmekte olup 
bunun için de gerekli teşebbüslerimiz devam edecektir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Ali Şevki Erek 

Gençlik ve Spor Bakanı 

7. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, yol
suzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/1123) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazık olarak Millî Savunma 

Bakanı Sayın Ferid Melen tarafından cevaplandırıl
masını saygılarımla dilerim. 7.3.1976 

İzmir' 
Süleyman Genç 

6 . 4 . 1976 Ö : 1 

Kapitalizmin özünde olan, son yıllarda ve özel
likle günümüzde peşpeşe açıklanan yolsuzluk ve rüş
vet olayları ciddî bunalımlar yaratmaktadır. Her 
türlü polemüğin ve tartışmanın dışında olması gere
ken kurumlara da yönelmektedir. Yöneltilen iddiala
rın gerçek olduğu resmî belgelerle ortaya çıkmakta-
d ı r ^ •- ' • 

Ulusal güvenliğimiz ve yurt savunmamızın güven
cesi Silâhlı Kuvvetlerimizde de çok önemli görevleri 
bulunan ve yüksek düzeyde sorumluluk taşıyan hazı 
kişilerin de bu yolsuzluk ve rüşvet olaylarına adı ka
rışmaktadır. 

| Bu iddialar «Kol kırılır, yen içinde kalır» anlayışı 
ile geçiştirilemez. Ulusal kurumlara özellikle yurt 
savunmasında görevli bulunan Silâhlı Kuvvetlerimize 
karşı yöneltilen her iddianın kamuoyunda aydınlığa 
kavuşturulması gerekir. 

Bu gibi iddiaların, aydınlığa kavuşturulmaması ha
linde, ulusal kurumlar polemik ve tartışmaların ko
nusu olur, bu yüzden yıpranırlar ve emekçi halkımı
zın duyması gereken güveni kaybederler. 

Bu nedenlerle, kamuoyunu bilgilendireceği inan-
cıyle aşağıdaki sorularımı cevaplandırmanızı diliyo
rum. 

1. Esrarengiz »bir şekilde 20 yıldır Türkiye'de ge
zen John Benda'nın İngiliz pasaportlu olduğu, ital
ya'nın ünlü tröstlerinden Eni'nin ve Prelli'nin Türkiye 
temsilciliğini yaptığı, İngiliz gizli servisi ile bağı bu
lunduğu Roma'da Mafia'nın ileri gelenlerinden Kos
ta Benda'nın ağabeysi olduğu, halen MC Hükümeti
nin ileri gelenlerinden biri ile ciddî ilişkiler kurduğu 
söylenmektedir. Doğru mudur? 

2. Jöhn Benda, eski Demokrat Parti zamanında 
hükümet yetkilileriyle özellikle Dışişleri Bakanı Fa
ilin Rüştü Zorlu ile ilişki kurduğunu bu yüzden F. Rüş
tü Zorlu'ya «Bay % 10» dendiğini siz C. H. P. Mer
kez Yönetim Kurulu üyesi iken kamuoyuna açıklamış
tınız. En sorumlu bir görevde bulunduğunuza göre o 
günkü iddialarınızı belgelerle açıklayabilir misiniz? 

3. 1961 yılında Millî Birik Komitesince sakınca
lı kişi olarak görülen ve Silâhlı Kuvvetlerin jöhn 
Benda'ya karşı dikkatli olmalarını, bütün ilişkilerini 
kesmelerini içeren bu yolda direktifler taşıyan genel
geyi kamuoyuna açıklar mısınız? 

4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için alınan 50 
adet İtalyan «Agusta Bell» helikopterlerinin alınma
sında temsilci olarak John Benda kullanılmış midir? 

Irak - iskenderun boru hattının müşavir firması 
«Saipem»in, Jöhn Benda ile ilişkisi nedir? 
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5, 1972 yılında, skin Başbakan olduğunuz dö
nemde MillîSavunma Bakanlığı Müsteşarlığı yapan 
Zeki Ötertn 20 Ağustos 1972 tarihinde A. B. D. pa
tenti ile çalışan merkezi isviçre'de bulunan bir firma
dan «Ortington» marka uçaksavar radar sistemlinin 
4 ıriilyarlık alımının 1,5 milyar liralık kısmı ilgili fir
madan yapımını onaylamıştı. 6 gün sonra da emek
liye ayrılmıştı. 28 Mayıs 1948 tarih ve 1339 sayılı 
Yasa gösterilen 5 yıllık süreyi doldurmadan ilgili 
firma ile ilişikti kurduğu söylenmektedir. Doğru mudur? 
Doğruysa, yasa gereği işlemler yapılmış mıdır? Ya
pılmadıysa sebebi nedir? 

6. Başbakanlığınız döneminde Millî Savunma Ba
kanlığı Müsteşarı olan Zeki tlter Türk Silâhlı Kuvvet
leri teşjhizat ve malzeme kadrosuna «Bell» helikop
terlerini ismen kadro aracı olarak koydurttuğu söy
lenmektedir. Zeki İlter emekli olduktan sonra «Pan-
türk» firmasıyle ilişki kurduğu «Agusta Bell» heli
kopterlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığınca satın-
alınmasında rol oynadığı söylenmektedir. Doğru mu
dur? Doğru ise 1339 sayılı Yasa gereğince işlem ya
pılmış mıdır? Yapılmamışsa sebebi nedir? 

T. Ç, 
Mülî Savunma Bakanlığı 6.4.1976 

Ankara 
Kanun : 306/SA-76 

Konu : Yazılı soru Önergesli 

IMiltet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 19.3.1976 ta

rih ve Ka. Md. 7/1123-3935-30043 sayılı yazısı. 
iMilfet Meclisi İzmir Üyesi Süleyman Genc'in yol

suzluk ve rüşvet davlarına ilişkin yazılı soru öner-
gesii aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. John Benda'nın kişiliği, önergede sözü geçen 
şirket, servis ve kişilerle ilgisi konusu hakkında Ba
kanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaiktadır. 

Anılan konu hakkında içişleri Bakanlığı ile Dış
işleri Bakanlığından bilgi edinilebilir. 

2. Jofea Benda'nın eski Demokrat Parti zama-
nınsda hükümet yetkilileriyle ve özellikle Dışişleri Ba
kam Fatin Rüştü Zorlu Me ilişki kurması ve bu yüz
den Fatiıı Rüştü Zorfu'ya ^Bay % 10» denilmesi ko
nusu, halen bulunduğum Bakanlıktaki tasarruflarım
la ilgili bulunmamaktadır. 

Bu nedenle; Anayasa ve İçtüzük hükümlerine gö
rev 'ku kotıada bir soru tevcih edilmemesi gerekmek
tedir. 

3. Önergede sözü edildiği üzere, 1961 yılında Mil
lî Birlik Komitesince sakıncalı küşi olarak görülen ve 
Silâhlı Kuvvetlerin John Benda'ya karşı dikkatli ol
malarını, bütün ilişkilerini kesmelerini içeren ve bu 
yolda direktifler taşıyan genelge, halen RaikamUğımız-
da elde bulunan dosyalarda bulunamarruştır. 

Ancak; Arşiv Talimatına göre, anılan evrakın 5 
yıllık süreyi doldurması nedeniyle Tire Arşftv Müdür
lüğüne gönderilmesi gerektiğinden, konu ınceîenımek-
tedir. 

4„ a) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 
1974 yılında İtalyan Agusta Bell firmasından 50 adet 
değil 28 adet helikopter alınmış ve sözleşme, bu ftr-
ma temsilcisi Enrico Guerra ile yzpûmığüsc. 

iSöz konusu firmanın Türkiye terftsMsS, Pantürk 
Ticaret Limitet Şirketi olup John Benda, şirketin üç 
ortağından biridir. 

ib) Irak - İskenderun boru hattının müşavir fir
ması «Saipem»iin, John Benda ile ilişkıM konusu, Ba-
kanlığımızı ^ilendirmediği gibi anılan konuda Ba
kanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Sözü geçen konunun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığından sorulması gerekmektedir, 

5. Millî Savunma Bakanlığı eski Müsteşarı emek' 
M Orgeneral Zeki İlter, görev süresi içinde Oerlikön, 
projesine ait sadece önanlaşmayı imzalamıştır. 

Merkezi İsviçre'de bulunan Oerükon famasmm 
Türkiye temsilcisi Mehmet Araay îse de; »özleşme, 
Oerükon firmasının yetklı tem*ilci&i F. Kneeht ile 
yapılmıştır. 

Emekli Orgeneral Zeki llter'in Türkiye'de Bakan* 
lığımızla iş yapan firmalarin temsifcMğini yaptığına 
dair Bakanlığımızda Mçbir kayıt veya belge bulun
mamaktadır, 

6. Millî Savunma Bakanlığı eski Müsteşarı Emek
li Orgeneral Zeki tlter, Bell helikopterlerim kadro 
aracı olarak koyduritmadığı gibi emekli olduktan son
ra Oerükon projesi dahil hiçbir firma naımma slâfo, 
araç, gereç ve buna benzer malzeme tedariki konu
sunda, Bakanlığımıza herhangi bir teklif getirmetrnlş ve 
aracılıkta da bulunmamıştır, 

Arz ederim. 

Ferid Mden 
Millî Savunma Bakanı 
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& — Afaaûa Milletvekili Hasan Zengiriin, Bursa 
şehir içi devlet yolu (Mudanya - inegöl geçişi) proje
sinde belirtilen güzergâhın değiştirilmesine ilişkin Ba
yındırlık ve Sanayi ve Teknoloji bakanlarından soru
su ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın yazılı ce
vabı. (711126) (1) 

MiüetMeclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık, Sanayi ve Tek

noloji Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 

'12.3.1976 
Manisa 

Hasan Zengin 
Bursa şehir içi geçişi Devlet yohı projesi (Mudan

ya - înegöi geçişi) ismi ile belirtilen yol güzergâhı
nın planlama çalışmalarına 1968 yılında başlanmış ve 
1970 yılında neticelendirilerek şehir imar planına uy
gun olarak ilgili mercilerce de tasdik edilerek yol 
güzergâhları kesinleşmiştir. 

Bu yol güzergâhlarına göre Merinos Fabrikası sa
hası içerisinde Konfeksiyon Fabrikası inşa ettirilmiş
tir. Makineler getirilmiş 20 milyon lira civarında ya
tırım yapılmıştır. 

1974 yıllında uygulama projeler tamamlanıp ka
mulaştırılma işlemlerine geçildiğinde bazı itirazlar ol
muştur. Yerinde yapılan tetkiklere göre işin gecik
mesine sebep olacak müracaatların haksızlığı dikkate 
alınarak dairece reddeditaiştff. 

1975 yılında M. S. P.li Mehmet Ragıp Bekler'in 
işyerinin istimlâkmin kurtarılması için istimlâk parası 
geciktirilmiştir. 

1976 yılında istimlâk paraları gönderilmiş yatırı
mın gecikmesine sebep olunmuş, geç de olsa vatandaş
ların istimlâk paralan bankaya yatmış kendilerine 
tebligat yapılmıştır. Kamulaştırma emri verildiği hal
de yine M .S. P.'li Mehmet Ragıp Betöer'in yol gü
zergâhının değiştirilme isteğinim bizzat Bayındırlık 
Bakam taralından tekrar tetkik isteği neticesinde; 

Bayındırhk, Sanayi ve Teknoloji bakanlarınca uy
gun görülmesi halinde alınacak kararın memleket 
yararına uygun olmayacağı düşüncesi ile, halk arasın
da huzursuzluk yaratan bu durumun aydınlığa ka
vuşması İçin, şu sorularımın ilgili bakanlarca cevap
landırılmasını işitiyorum : 

1. — Yol güzergâhı uzun çalışmalardan sonra ke
sinleştiği halde, tekrar değiştirilmesi için ilgililere emir 
verildiği doğru mudur? 

(1) Bu soru önergesiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. 

2. — Yol güzergâhının değiştirilmesi halinde eski
ye oranla istimlâk parası farkı ne olacaktır? 

3. — Sümerbank Genel Müdürlüğü kesinleşen yol 
güzergâhına uygun olarak 20 milyondan fazla para 
sarfı ile korifeksüyon fabrikası yaptırdığı ve halen ge
çici kabulü yapılmadığı halde M. S. P.'H Mehmet 
Ragıp Bekler'in keyfîne göre yıktırılacak mıdır? 

4. — 40 metre genişliğindeki bu yolun daha fazla 
geciktirilmesi ve tekrar tekrar keyfe göre incelenip 
neticeye bağlanması ve müspet yoldaki çalışmaların 
zorlanması doğru mudur? 

5. — Yol güzergâhının değiştirilmesi halinde, ha
len geçici kabulü dahi yapılmamış olan konfeksiyon 
fabrikası ve 40 metre yüksekliğindeki 50 tonluk su 
kulesinin yıkılması ile fabrika duracak, aynı zaman
da fabrikanın gelişmesine mani olacak şekilde arsa
nın yol olması ile Merinos Fabrikası aleyhine kaç 
milyon lira zarar husule gelecektir? 50 milyon liranın 
üzerinde olacağı doğru mudur? 

6. — Yol güzergâhı değişeceği için ve konfeksiyon 
fabrikasının binası yıkılacağından, gelen makinelerin 
montajının durdurulduğu doğru mudur? 

7. — 4.3.1976 tarihinde Adana'da Müessese 
Müdürleri toplantısında Bursa Merinos Fabrikasın
da kurulacak olan konfeksiyon fabrikasının iptali ile 
Sümerlbank'ın fabrikasının bulunmadığı Kırşehir'e 
kaldıolacaği doğru mudur? 

8. — tmar planına uygun olarak tarihî ve güzel 
Bursa şehrinin iman için yol güzergâhlarının istim
lâkinin bitirilmesi ve hatta tezyidi bedel davalarının 
mahkemede neticelenmiş olması ortada ikenr 

Bayındırlık Bakanı M. S. P.'lileri tatmin etmek 
için Devlet dairesini partizanca keyfe göre kulanıp 
yatırımı geciktirmesini ve daireleri fuzulî olarak meş
gul etmesini nasıl izah edebilirler?, 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 6.4.1976 

özel Kalem 
Sayı !: 1004 

Konu : Manisa Milletvekili Hasan Zen-
ıgin'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 3 .1976 gün ve 7/1126-3940/30103 sayılı 

yazınız. 
'Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Bursa şehir 

içi Devlet yolu (Mudanya - İnegöl geçişi) projesinde 
belirtilen güzergâhın değiştirilmesine ilişkin yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandınltnıştır. 
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Devlet yolunun Bursa şehir içi güzergâhının Ya
lova kavşağı ile, Merinos Fabrikası arasında tespit 
edilmiş ve şehir imar planına geçmiş bulunan güzer
gâha yapılan bazı itirazlar nedeni ile, herhangi bir 
yanlışlığa mahal bırakmamak üzere, alternatif güzer
gahın aplikasyonu yapılmış ve kamulaştırma planı 
çıkartılarak, kamulaştırma bedelleri tespit edilmiş ve 
mukayesesi yapılmıştır. 

Neticede, imar planına uygun mevcut projenin 
daha ekonomik olduğu anlaşıldığından; kesinleşen 
projenin tatbikine karar verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fehim Adak 
Bayındırlık Bakanı 

s 

w — * i — f c ı ı ı 
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22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanu nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasma bir hüküm 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 
sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen 

oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topadoğlu 

ADIYAMAN 
Haldi Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahıalfctdn Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 

ANKARA 
Hüsamettin Abmumeu 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
I. Hakkı Köylüoğılu " 
Hasan özçeüik. 
Fikri Pehllivanîı 
H. Turgut Tpker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrahiim. Eridem. 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıkmaz 

ARTVİN 
Şahit Osmatı Aveı 

AYDIH 
Muıtd.u Menderes 
Kemali Ziya öztlirfe 

Üye sayısı : 45Q 
Oy verenler i 157 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 17 

ÇeMnseırler : 4 
Geçersiz oylar : — 

Boş oylar : — 
Oya katılmayanlar : 241 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

İsmet Sezgin 
Behiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Cihat Bffligeham-
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ya'kup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arşla n 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 

EDİRNE 
İlbaıni Ertem 
Veli GüLkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orihan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamettirn Erfemen 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 

İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yücel Dirik 
Şinasi Of*ma 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 

KARS 
Yasan Bozlkurtt 
öemjil Ünail 

KASTAMONU 
Mehdii Kerkin 
Sabrı Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İlmamoğlu 
Kâmil özsarıyı'ldıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüıı 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Şevket Kazan *.) 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
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Şener Battal 
Bahırâ Dağ<k§ 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakın 
M. Necata Kalaycıoğilu 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 
Süleyman Tunıcel 

MARDİN 
Seyfj Güneştan 

Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrıi Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altınaoy 
Ş. Yaşar Arrbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

RİZE 
Sûdi Reşat Sarahati 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Aear 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİVAS 
Ernvor Akova 
Ahmet Ankan 
Vahit Bozatb 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Naıhan tlgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
HaM Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
önhan Gön'cüoğlu' 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 

ARTVİN 
Ekrem Şadii Erdem 

BURDUR 
Osman Aykul 

ADANA 
Battal Koksal 

BURSA 
Mehmet Emekli 

ELAZIĞ 
At i l â AtKlâ 
A. OTthan Sıeıueanoğiıı 

ERZİNCAN 
Hasan Çertımkaya 
Nuretüm Karsaı 

ESKİŞEHİR 
Muırat Kâtryaoğîu 

GAZİANTEP 
Mustafa <3Ksîı«§ 

HATAY 
Saıbri İnee 

İÇEL 
Hikmet Baloğîu 

[Çekinserler] 

HATAY 
Mehmet Sait Be§a 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Hasası Basri Ajkkrray 
Ali Nejat Ölçen 

KONYA 
Hüseyfta Keçeö 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

URFA 
Mustafa Kılıç 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırik 
llter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal 'Tabak 
Abdıırrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAH1SAR 
Rasim Haneıoğlu 
(B$k. V.) 

Süleyman Mutlu 
Mete Tan (1. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşiöğlu 

Cemil Erhan 
Rıza P o k t 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muamm«r Alıcı 
Orhan Alp 
Öğü2foan AsiMrk (B.) 

Kemal Ataman 
Osman Cmm. 
M. Komal Erkov&n 
(B.) 
Necdat EvMyagül 
Mustafa îmârzalıoğkı 
M. Rauf Kaeıclemir 
Cahit Kayıra 
1. Hakkı Ketenoğlu 
(1) 
Kâimdi Eirıkoğlıa 
İbrahim Saffet Ömay 
Cevalt önder 
Feniha Fafema öztürfc 
önder Sav 

llyas Seçjkm 
Safbalhattin Selek 
Yusuf 3%» Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buymiikçu 
Fa'hm ÖBçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaıya 

AYDIN 
İsa Aylhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Mentege (B.) 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
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İlhan Ayfcelkân 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Saduİlah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
.Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir 
(B.)) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Hasan Esat IŞIK 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım öoadım 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

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

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken | 
Yasin Hatiboğlu I 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Hüseyikı Erç©ldk 
Hasan Koılkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 
Abdüllâtdf Ensarıioğlu 
Recaü Msenderoğlu 

I HaMt Kahraman 
I Bahattân Karaikoç 
I Mahmut Kepollu 
I Mahmut Uyaniık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Râsfim Küçiülkel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasdım öinisü 
tSelçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

'.'Guyasetttin Karaca 
I (B.) 

Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. Ü..) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

[ Seyfi Öztürk (B.) 
GAZİANTEP 

İbrahim. Hortoğllu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

' GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılı ©oğlu 
(B§k. V.) 
Hasan Vamılk Tekin 
M. Emıin Turgutailp 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyıınlu 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ ! 
Mikâil İlcin 

HATAY I 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

[ İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 

I Rasim Gürsoy 
I Oral Mavioğlu 

Süleyman Şimşek 
I Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özek© (İ.) 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar (İ.) 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfîkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemail 0(kyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargiil 
Hayrettin NakiSboğlu 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
MeShmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Alüsoy 
Memduh Erdemir 
Saiit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
AQi Kölkbudak 
Faruik Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavdt Erdemir 
Mehmet Ersoy 
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MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnaoı Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin ileri Djkmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memdüh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Perda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaostman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT, 
îdııis Arıkan 

Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
AJbdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Arslarn 
Ahmet Duıralkoğllu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa TimM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
îsm'ajiö. Haikkı Birler 
Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Aid Coııea 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 

Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadıir öncel 
Celâıl Paydaş 

- UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan BedMıan.oğlu 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız. 

YOZGAT 
İhsan Arsdan 
İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altınay 
Kemal Anadoi 
Bülenlt Ecevit 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

....*.. )>m<( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 NCt BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

1! 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

I. — 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 t 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ

RÜ ŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

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

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve I? arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı-
kaak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nvn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşıma, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Miliet 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 alman 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
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/19) 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 



pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

17. — Afyon 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 İçtüzüğü
nün 100 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) 

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 İçtüzüğünün 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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya-

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

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

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

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydan^ 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 Arash ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir-Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

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

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

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

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

28. — Muğla Milletvekili Anmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 
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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına iMşkin 
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 sapı 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri» 
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi« 
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 sinemac> 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap̂  
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

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

38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi 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 Anayasanın 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 ğeleıı 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 amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cdbe 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) 

44. — Eskişehir Milletvekili Murat K&hyaoğlü ve 
12 arkadaşuun, «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 S8 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 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 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 İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 



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

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

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

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

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

58. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (1C/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/6,8) 

5 — 
I 60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 

arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 1G2 ve 1C3 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (1G/69) 

.61. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 

1 yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama-
I cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7Cı) 

i 62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar-
j kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun-
1 ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen-
j lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
I Anayasanın 88 nci, Mület Meclisi İçtüzüğünün 102 
I ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-
I ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 
I 63, — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar-
i kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas-
I 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 ye-
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhlan kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nej, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ye 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meplis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

65. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ye 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 İçtüzüğünün 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. — Balıkesir Milletvekili Şadullah Usumi ye 

I 11 arkadaşının, siit sömürüsüne şon vermejc, ürfe-



ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

68. — Konya Mıiletvökdlıi Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşımn, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

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

71. — Rize Milletvekilli O, Yılmaz Karaosmaınoğlu 
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

72. — Hatay Milletvekilli Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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, 

Anayasanın 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 10"? 
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 içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

78. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün lCCı 
ve İdi nci maddeleri uyarınca bir Çenel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 1C2 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (1,0/87) 

8Q. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (lQ/88) 



81. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanlTnın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Mületvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Ham di 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü s/ıru-
ya çevrilmiştir. 

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

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

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

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

18. — istanbul 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 seçimleriü-
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kıhç'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 bağh bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-ı 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

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

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, 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 bağh 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. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü som önergesi. (6/60) 

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



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

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

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
som 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 iü ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum 
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39i — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

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

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

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

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

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

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

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

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

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

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

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 



57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
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 
sözlü soru önergesi (6/105) 

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

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine üişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

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

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

67. — Muğl#a Milletvekili Ahmet Buldanh'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 Buldanh'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 İlişkin 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 
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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, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

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

81. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldamYmn, 
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 BUgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/133) 
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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, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87̂  — îçel 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. — îçel 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 ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Jçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

95. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

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

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

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete, kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy 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 İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

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

İ06, — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

109. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 
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110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 

Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

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

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

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

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
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, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 

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

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

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

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan 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 Ilter 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. — İstanbul Milletvekili İlhan 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'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 
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136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli- U 
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, i 
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 Baloğîu'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- I 
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

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

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so- j 
ru önergesi (6/225) (*) 

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

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

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

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
I^ayvançıltk Bakanlarmdarı sözlü soru önergesi (6/200) 

,148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT ,eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay Jçararuja 
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, 
Damştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
( 6 / 2 3 î ) (•)• 

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-
nül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

15ö. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

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

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

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

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 



162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçmtaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'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 ted-birlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

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

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

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

169. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner- ' 
gesi. (6/246) (•) 

17G. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurun, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

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

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

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

İ 74. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

175, — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine" ve is

panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2İ4) 

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

177. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ıri, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

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

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

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

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

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

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

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

185. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgürün, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

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

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

188. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere İliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soıiı önergesi. 
(6/263) (*) 
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189. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 

eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

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

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

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

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

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

195. — Kahraman Maraş M'illetvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974- 1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

196. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

197. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara daıyak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

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

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

20İQ. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

2Q1. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

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

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

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

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

2G6. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklı yan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

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

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

209. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (*) 

210. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/284) (*) 

211. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/285) (*) 

212. — 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) (*) 

213. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilşikin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/287) (*) 

214. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) (*) 

215. — 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) (*) 
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216. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın Tür
kiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı 
zamanlarda ifa edilmesine ilşikih Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) (*) 

217. — 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) (*) 

218. -=- 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) (*) 

219. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

220. — Aydın Milletvekili Isa 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) (*) 

221. — 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) (*) 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 

(*) 
223. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

224. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan tik Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

225. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

226. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

227. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

228. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

229. — Urfa Milletvekili Celâl 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 1005 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. 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 Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu ra/ıoru. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208 ve 208'e 
1 nci ek) (Dağıtma Tarihi : 30 . 6 . 1975, 5 . 4 . 1976) 

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 . 1 9 7 5 , 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) (Dağıtma 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 : 16 . 6 . 1975) 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Âltınsoy 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-
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zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/3-43) (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
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 
İşler 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 
hcü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

12. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

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. — Bilecik 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 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

X 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) 
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X 22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve içtüzüğün 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 içtü
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 ve içtüzüğün 38 nci mad
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 ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayi-
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 işler 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 geçici 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. — tstanbul 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 içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 
(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976) 

X 29. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 nci Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanona 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dalir Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdıi Özer'in, C. Senatosu 
AnJkıara Üyesi Yiğit Köıker'ıkı, Kocaeli Milletvekili 
Sedat A'kay'm, Kooıya Milletvekili Şener Battal'm, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, tstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekilli Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekilli Osman Yıknaz Ka-
raosmanoğlu'nun, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rufcan ile C. Senatosu Ornıfaudbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hail Tunç'un ve Kütahya Milletvekilli İlihan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu (1/421, 
2/15, 2/113, 2/17Q, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1976 

30. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14̂  ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi 
ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmü
nün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarı
sına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişikliğe ilişkin Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/400) M. 
Meclisi S. Sayısı : 222'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

31. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

32. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Plan Komisyonları raporları (1/168) (S. Sa
yısı : 281) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

X 33. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/406) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 




