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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

89 ncu Birleşim 

14 .4 . 1978 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

I. — Geçen tutanak öseti 609:610 

II. — Geien kâğıtlar 610 

III. — Yoklama 611 

IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 611 

A) Gündem dışı konuşmalar 611 
1. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 

Sinop İlinin millî eğitim sorunları konusunda 
gündem dışı konuşması. 611:612 

2. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan 
Çaneri'nin, denizlerimizdeki batık gemi ve eş
yaların çıkarılması konusunda gündem dışı ko
nuşması. 612:613 

3. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, 13 
Nisan 1976 günü Ağrı'da meydana gelen deprem 
konusunda gündem dışı konuşması. 613:614 

B) Gensoru, genel görüşme ve Meclis Araş
tırması önergeleri 614 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa 
dişi ve keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyle, Anayasanın, 88 nci, 

Sayfa 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/95) 614:616 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile İçel YSE 
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden 
elde edilen gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddia
larını saptamak amacıye, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/96) 616:617 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin . 
Sungur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştiril
mesi ve balıkçıların sorunlarının çözümlenmesin
de gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/97) 617:618 

V. — Usul hakkında görüşmeler 626 

1. — Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergelerin görüşülmesinde İçtüzüğün 100 ncü 
maddesinin tatbikatı hakkında. 626:628 
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Sayfa 
Vî. — Gensoru, genel görüşme ve Meclis 

araştırması 618,628 

A) Öngörüşmeler 618,628 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 

arkadaşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü 
çalışma ve tasarruflarının ilgili yasayla bağdaş
maz tutumunu saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/lCl) 618:626,628:629 

VII. — Sorular ve cevaplar 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

629 

629 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, 
tuz fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/49) 629 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
mahrumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul 
öğretmenlerine yan ödeme verilmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/67) 629 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil ilçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/68) 629 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
işçilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/2C|) 629 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
mn, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/71) 629 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 629 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 629 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çe-
lebi'nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğ
retmenlerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/28) 629:630 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz-
ük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü 
soru. önergesi (6/29) 630 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/32) 630 

Sayfa 
11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

teminindeki güçlük zammına dair Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/33) 630 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına, dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34) 630 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadroarma dair 
Devet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 630 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/41) 630 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Türkiye Şeşer fabrikalarında uygulanan ihale 
yönetmine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/42) 630 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sön-
mez'in, ödenmemiş vergilere dair Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/118) 630 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü som önergesi. (6/43) 630 

18. — İstanbul Milletvekili Güîhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 631 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, 
C. H. P.'li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye 
seçimlerindeki beyanlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi., (6/141) 631 

2Q. — Samsun Milletvekili llyas Kıhç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/54) 631 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/55) 631 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4 ncü demir - çelik fabrikasının kurulmasına 
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/56) .631 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/57) 631 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Çıldır İlçesine bağlı Kutkaîe nahiyesini Ha-
nak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımına 

— 600 
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Sayfa 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/58) 631 

• 25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 631; 

26. — îtanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/60) 631 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/61) 631' 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 631 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa daiir Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) - 631! 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 631! 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk! 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 631i 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteah
hidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/116) 631! 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
<6/72) 631 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 63i 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta 
olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 632 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru pnergesi (6/76) 632 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözü soru önergesi (6/77) 632 

Sayfa 
38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 

Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/78) 632 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile 
ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/79) 632 

4Q. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 
Sivas İlinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/81) 632 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yıl-
maz'ın, Türk ^vatandaşlarının Suriye'deki arazi
lerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/82) 632 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sön-
mez'in, Hatay'ın 'bazı ilçelerinde televizyon ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/83) 632 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözü soru önergesi (6/84) 632 

44. —- Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gif'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye 
ile ilgili yayınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/85) 632 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
Iı'nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle yen'i 
müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanın
dan sözü soru önergesi (6/86) 632 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/187) 632 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm'ın, Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 632 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun na-
aşlarının nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 632 

49. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe-
nin, Ankara - Kızılay meydanındaki panonun 
kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 632 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/91) 632 

— 601 
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Sayfa 
51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De-

ğer'in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve îmar ve iskân bakanlarından 
sözlü soru önergesi (6/92) 632 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C.H.P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 633 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94) 633 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/96) 633 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türk
men'in, «Türk Yükseltme Cemiyetinin adını 
değiştirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü soru önergesi (6/99) 633 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın 
Konya'nın, Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğret
menine ilişkin Millî .Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/10Q) 633 

57. — Kastamonu Miletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu 
şubesinin açılmasına "ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/102) 633 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 633 

59. — Muğla Milletvekili Abmet Buldanlı' 
nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 633 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, haşhaş ekicilerimin durumlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 633 

61. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, 
yemeklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi 
ve Teknoloji bakanlarından sözlü soru önergesi 
(6/106) 633 

62. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin' 
in ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/108) 633 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/1019) 633 

i Sayfa 
I 64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
I kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulma-
I sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/1 iq) 633 
I 65. —: Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, 
I Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş

kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 633 

I 66. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/134) 633 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
I lı'nın, Başbakan Yardımcısının çalışma odasında 
I bulunduğu iddia edilen parti bayrağına ilişkin 
I Devlet Bakanından (Başbakan Yardımcısı) 

A sözlü soru önergesi (6/114) 633 
68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-

I lı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/115) 633 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet 
Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları 

I içindeki belediyelere ilişkin İmar ve iskân Baka-
I nından sözlü soru önergesi. (6/137) 633 

I 70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren millet
vekillerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/119) 634 

71. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özde-
I nıir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda meydana 
I gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 634 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er- -
dem*in, Çoruh nehrinden elektrik'üretiminden 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 634 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anar-
I şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/123) 634 

I 74. — istanbul Milletvekili Mustafa Par-
lar'ın, Elbistan Termik Santralına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/144) 634 

75. — istanbul Milletvekili Mustafa Par-
lar'ın, Kamu Araştırma Kurumlarına dair Dev-

| let Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 634 
76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif îs-

| lâm'ın, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre 
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ödenen ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 634 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in, zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/125) 634 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, istanbul Festivali için Fransa'da yaptırı
lan afişe ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/128) 634 

79. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tarış'te, Tariş'in, 
yan ve iştiraki olan kuruluşlarında yönetim ku
rulu üyelerine ilişkin Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/149) 634 

8Q. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumuna kira borcu olanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/129)' 634 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'. 
mn, Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol 
aramalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/13Q) 634 
82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 

nın, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin ya
yınlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/131) 634 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/132) 634 

84. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kara
rma ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 634 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, • 
canlı hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 634 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuş
lara yaptığı zamlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/136) 634:635 

87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın istan
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz 
Kliniği ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 635 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in 
Süleyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan 
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Sayfa 
bir gazeteye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü' soru önergesi (6/139) 635 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) 635 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 635 

91. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Kıbrıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine 
maaş bağlanmasına ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/146)- 635 

92. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/16Q) 635 

93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel'in Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme 
suyuna ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/147) 635 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 
in, Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/161) 635 

95. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
pamuk ürününe zarar veren beyaz sinekle müca
dele konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/154) 635 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, yurt içinde ve dışında çalışan işçilerimizin 
sigorta ödentileri ile memleketimize gönderdikleri 
yıllık döviz miktarına ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/155) 635 

97. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Sirkeci - Halkalı arasında işleyen elektrikli 
trenlerin ihtiyacı karşılayamadığına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/171) 635 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sön-
mez'in, 1974 yılında içel ilinde sanayide soda 
üretmek amacıyle kurulan şirkete kömür tahsi
sinde usulsüzlük bulunduğuna ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 635 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 635 
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100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-

lt'nın, Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavi
rin politikayla meşgul olduğuna ilişkin Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) 635: 

636 
101. — Mardin Milletvekili Nurettin Yıl-

maz'ın, Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bu
cağında vazifeli bir öğret menin uğradığı te
cavüze ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/163) 636 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı'nın, kapatılmış bulunan askerlik şubeleri
nin yeniden açılmasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 636 

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 
Hacdan dönen vatandaşların getirdikleri hurma
ların imhasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 636 

104. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıs Barış Harekâtı zamanında televizyon 
ve radyo programlarında çalınan bir plağa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/167) 636 

10(5.'— İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, Kimyevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/168) 636 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 
Hatay Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde 
vuku bulan depremle ilgili alınan tetbirlere iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/169) 636 

107. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan' 
nm, İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin; 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/17Q) 636 

108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksa-
rı'nın, Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/172) 636 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak 
silâh tüccarlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/173) 636 

110. — İstanbul Milletvekili Mustafa Par-
lar'ın, Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet 
temsilciliklerimize ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/178) 636 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Yanku-
tan'ın, tütün üreticilerinin kredi durumlarına 

Sayfa 
ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü som 
önergesi (6/174) 636 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Ana-
dol'un, Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/175) 636 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü-
cel'in, enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 636 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon 
proramında yapılan değişikliklere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/176) 636 

İÜ 5. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, 
Bolu ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka-
nıridan sözlü soru önergesi. (6/183) 637 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için sap
tanmış bir çalışma olup olmadığına ilişkin Baş; 

bakandan sözlü soru önergesi. (6/187) 637 
117. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan' 

nın, İstanbul Beyoğlu Ağa Camii imam ve müez
zin lojrnanlarma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/190) 637 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen bi
nanın pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 637 

119. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/179) 637 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Ön-
cel'in, Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/180) 637 

121. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur' 
un, Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) 637 

122. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur' 
un, çeşitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım 
indirimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/182) 637 

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, yüksek: dereceli memurlarla ilgili basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/185) 637 
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124 Zonguldak Milletvekili Orhan Gön* 

cüoğlu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ta-ı 
rafından hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kita
ba ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından söz* 
lü soru önergesi. (6/197) 637 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürk-
men'in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur 
statüsünde iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkini 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/198) 637 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Uyanık'ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Er* 
bakan'm bir şahsın işi ile ilgili konuşmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardum-
cısı) sözlü soru önergesi. (6/199) 637 

127. — 'Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Bakanlık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/202) 637 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Ana-
dol'un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı 
oyunun yasaklanmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/188) 637 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi' 
nin, televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı 
dizi filmde geçen konuşmalara ilişkin Başba-< 
kandan sözlü soru önergesi. (6/189) 637 

130. — Adana Milletvekili llter Çubukçu' 
nun, Çukurova'da uygulanacak enerji nakline 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/203) 637 

13,1. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya-
oğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan 
bazı atamalar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/204) 637: 

638 
132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in 

Hükümet üyelerinden bazılarının makam araba
larına parti amblemini çekerek seyahat etmele
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 638 

133. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/208) 638 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De* 
ğer'in, Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/209) 638 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Kork-
maz'ın, Yozgat'ın, bazı kasabalarında 23 Ni
san günü M. H. P.'ne mensup görevlilerin, öğ-

Sayfa 
rencileri tören harici gösterilere teşvik etmeleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/210) 638 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit 
Evliya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memur
larından bazılarının siyasî toplantılara katıldık
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/191) 638 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 638 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, 
Gençlik ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, 
Spor Akademisinin açılmasının geciktirmesine 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/195) 638 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortadoğu - Teknik Üniversitesindeki bazı 
öğrencilerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanın* 
dan sözlü soru önergesi. (6/196) 638 

il 40. — Antalya Milletvekili Fahri Özce* 
Hükmin, Antalya - Aspendloıs Tiyatnosunun siyasî 
örgütlere tahsiiısin'e ilişkin Kültür ıBakanınidan 
sözlü soru önergesi. (6/222) 638:640 

141. — Anltalya Milletvekili Ömer Buyruk* 
çu'nun, Antalya - Asperidos Tiyatrosunun si* 
yası örgütlere tahsisinde /taraf tutulduğuna iliş* 
Iklin Kültür Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/223) 640 

142. — Ankara Miîl'eıtvelkiili Necdet Evliya-
gil'in, Bulgar'isltan gümrüğünü dtenetlemıe teş'eb* 
büsüne ilişkin Turizm ve TanKtma Bakanından! 
sözlü soru önergesi. (6/224) 64Ö 

143. — Antalya Milldt vekili Fahri Özç©* 
îiık'in, Antalya - Ahaitlı Köyüne lilşkin Baişjba-. 
kandan sözlü soru önergesi (6/225) 64Ö 

144. — lısitanlbul Milletvekili M'etfomelt Etmün 
Sungur'un, lısitanlbul Kapalı Çarşısına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü sıoru önergesi. 
(6/226) 640 

!İ45. — Aydın Milletvekilli M. ŞOknü Koç'um, 
dış temsilcilikler 'içlin yapılan harcamalarda 
tasarruf yapılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergeisii. (6/227) 640 

146. — Aydın MMeifcviekili M. Şükrü 
Koç'un, Demir - Çelik mamuHıedi ilühalâitına tah
sis edilen dövize' ilişkin Başbakandan sözlü sıo
ru önergesi. (6/228) 64Ö 
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147. —- Ondu Milleitvdklili Senai Yazıcı'nın, 

fındık ıtaiban fiiıyaltırua ilişkin Ticartöt 've Gıda -i 
Tanım ve Hayvancılık bakanlarından sözlü 
soru önergasi (6/200) 640 

148. — Muğla MiMietöveıkili Ajhhüdt Buldan-
lı'nın, TRT eslk'i Gen'el Miüdürüyle İlgili Da
nıştay kararma ilişkin Başbakandan sözîlü soru 
önergesi (6/201) 640 

, 149. — Muğla MSilktvekili Ahrneit Buldan-
lı'nın, TRT Kurumu eski Genel Müdürüne 
iiıişMn Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/229) 640 

!l5ıQ. —îsltartbul M'iliıeıSvdkih Mefomelt Emin 
Sungur'un, gümrük'süz satış mağazalarına ıiiş-< 
kin Gümrük ve Tekel Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/230) . 640 

(151. — İsparta M'irleltvelkıili Mustafa Oe< 
ısur'un, Ecevilt ve Irlmalk Hülkümötleri zalmanun 
da verülimiş, DanıŞtaıyın yürültiman'in duldurul-
ması veya tipıtaıl kararlarına ilişkin Başbakan-
dan ısözflü soru önergesi. (6/231) 640 

152. — Siirt MüllatVeMi Ndbil Okitaıy'ın, 
Başlbalkan Yardımcısı Neometfitin Erıbalkan ve 
Bayındırljik Bakanı Fehim Adak'ın Güney -
Doğu gezilerindeki sözlerine ilişkin Balşbakan
dan sözlü sıoru önergesi. (6/232) 640 

153. — SSSrt Milletvekili Nebil Oytay'ra, 
Baş'balkan Yardımcısı Necmıeittin Erhakan'ın 
Siirt'te «manevi' lihmıler üniverisites'i» açılması
na ilişlkin Millî EğMm Bakanından sözlü soru 
nergesi. (6/233) 640 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal 
GönıüTün, Oıldu iilimin sel felâketinden kurtarıl-* 
rnasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/205) 640 

155. — Ordu Mille*ve)kili Mustafa Kemal 
GönıüTün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin na
killerine ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü 
soru önıergesfi. (6/206) 641 

156. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Ha
tay iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. '(6/234) 641 

157. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, İstanbul metrosu ve ıbüyük (belediye
lerin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/235) 641 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ül
kemizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/236) 641 

Sayfa 
1159. — Bingöl Milletlvekiİi Hasan Celâiet-

tin Ezman'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulun
dan ihraç edilen gençlere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü s'oru önergesi. (6/211) 641| 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin,. 
görevden alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/237) 641 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen' 
in, Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak 
ettirilmeyen iki profesöre ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/238) 641| 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe' 
n'in, TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danış
tay kararına rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta 
'bulundurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/239) 641! 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı' 
nın, Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösteri
lere katılan Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eği
tim Ba'kanından sözlü soru önergesi. (6/212) 641! 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekin' 
er'in, Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götü
rülen C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/213) 641! 

165. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, 
herkesin yükseköğrenim yapması için gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/241) 641 

166. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, 
kamu 'kuruluşlarında yapılan atamalara ve Da
nıştay kararlarının uygulanmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/243) 6411 

167. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
veteriner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/244) 6411 

168. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Siverek Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/245) 641' 

'169. — Ankara Milletvekili Necdet 'EvliyagiT 
in, bir Danıştay karan ile hazı 'bakanlık me
murlarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/246) 641| 

170. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/247) 641 

171. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'in, 
bakanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle il-
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gili sözlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru, önergesi. (6/248) 641:642 

1172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nak
ledilen öğretmenlere ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/249)' 642 

il 73. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargü'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
1(6/250) 642 

il 74. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sunigur'un, TRT Genel "Müdürünün Kıbrıs ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/251) ' 642 

175, _ Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nin, Ankara Belediye Başkanının Moskova se
yahatine ve İspanya Büyükelçiliğine »karşı tutu
muna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/214) 642 

1176. _ Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Hatay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Ensti
tüsü ve Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü 'soru önergesi. (6/252) 642 

1177. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Ak-
doğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve kon
solosluklarımıza yapılan suikastlere ve alınan 
korunma tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/215) 642 

178. _ . Adana Milletvekili llter Çubukçu' 
nun, Hükümetin komünizm tehlikesine karşı al
dığı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/253) 642 

il 79. _ Adana Milletvekili llter Çubukçu' 
nun, yurt dışına kaçan Mngırdıç Şeliefyan'a iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) 642 

ıl80. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekre
terine ilişkin Başbakandan sözlü som önerge
si.. (6/255) 642 

181. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçt Öğretmen Okulu Müdürüne ve bazı öğ
retmenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü 'soru önergesi. (6/256) 642 

182. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci 
.münasebetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü som önergesi. (6/257) 642 

Sayfa 
183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 

bir genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü som önergesi. (6/258) 642 

184. — Ankara Milletvekili Muammer Alı-
cı'nın, Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen 
tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü som önergesi. (6/259) 642 

185. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür' 
ün, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/260) 642 

186. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe' 
nin, Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapa
tılma kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/261) 642 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Mülî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/262) 642 

188. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe' 
nin, tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
som önergesi. (6/263) 642:643 

1189. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz' 
m, eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi. (6/264) 643 

190. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğ
retmen lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi. (6/265) -643 

191. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz' 
in, öğretmen toplumunun 'huzur ve güvenine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/266) 643 

192. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
yüksek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/268) 643 

193. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü isoru önergesi. (6/271) 643 

194. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, 
Ortak Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi. (6/272) 643 

il 95. — Ka'hraman Maraş Milletvekili Ali Zül-
fikâroğiu'nun, 1974 - 1975 yılında 'kimyevî güb
re üretim, ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/216) 643 
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Sayfa 
196. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi' 

n:n, Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 643 

197. — Adana Milletvekili llter Çubukçu' 
nun, Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak 
atıldığı ve işkence yapıldığı iddialarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/218) 643 

198. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan. 
(Grev var) adlı oyuna ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/273) 643 

1199. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, Yalıya Demirel'in askerliğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/275) 643 

200. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Almanya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi 
için yapılacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/276) 643 

2C1. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
îstartbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Gü
nün yorumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/277) 643 

202. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Koalisyon Partileri 11 örgütlerinin bazı tayin ve 
nakillerde etkili olduğu iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/219) 643 

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
yapılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/278) 643 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Ülkü - Bir'.in kuruluş ve çalışmaların ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/279) 643 

205. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
1974-1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Mü
dürlüğüne ayrılan tahsisatla yapılan barcama-
lara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/280) 643 

206. — İstanbul Milletvekili Necdet Ök-
men'in, Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklayan 
genelgeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/220) 643:644 

207. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/281) 644 

208. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak' 
in, Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve 
atamalarla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/282) 644 
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Sayfa 
209. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

okul kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/283) 644 

210. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, 28 . 10.1975 günü basına verdiği demece 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) 644 

211. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi. (6/285) 644 

212. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alp
aslan'ın, dış ödemeler dengesinin sağlanmasına 
ve Orta - Doğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği 
yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/286) 644 

213. — Kırşöhir Milletvekili Sait Saylam'm, 
son olaylarda yakalanan eylemcilerin kimlik
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/287) 644 

214. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gln'in, Manisa Millî Eğitim örgütünde yapılan 
değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
ısözlü soru önergesi. (6/288) 644 

215. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Borçka Ticaret Lisesin deki Atatürk pa
nosunun indirilmesine ve tayin edilen lise mü
dürleriyle öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/289) 644 

216. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 
Türkiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkeler
den ayrı zamanlarda ifa edilmesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/290) 644 

217. — Ankara Milletvekili Cevat Önder' 
dn, 1973 Genel Seçimlerinden bugüne kadar ka
mu ve özel teşebbüste görev alan, bir siyasî par
tiye mensup 'kişilerle milletvekili ve senatörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/291) 644 

218. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Gazi Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere 
girmeyen öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/293) 644 

219. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
çiftçi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi, (6/221) 644 

220. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
3 1 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık 
örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve iş-
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teri el çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sora'önergesi. (6/294) 644 

221. — Eskişehir Milletvekili Murat Kah-
yâoğlu'nun, Hükümetin göreve başlamasından 
bugüne kadar Genel İdare Teşkilâtında yapılan 
tayin ve nakillerle bunların kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) 644 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
YAY - KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekre
terine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sioru önergesi. (6/296) 644 

223. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan gi
rişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/297) 644:645 

224. — Kayseri Milletveikili Tufan Doğan 
Avşargil'in Kayseri Mimar Sinan İlk Öğretmen 
Okulu Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/298) 645 

225. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup 
sorulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/299) 645 

Ankara Milletvekili İbrahim Saffet Omay, son 
olaylar hakkında, 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş de, polis 
ve jandarmanm bazı vatandaşlara, Anayasanın 14 
•ncü maddesine aykırı bir şekilde ve insan haysiye
tine uymayan işkenceler yaptığına dair gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığınca çevrilmiş bir filmde Yahudi 
propagandası yapıldığına dair gündem dışı konuş
masına da Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu 
cevap verdi. 

357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 22 noi 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de ilâvesi hakkında kanun tasarısının (1/44) geri gön
derilmesine dair Başbakanlık tezkeresi Genel Kuru-

Sayfa 
226. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 

anarşik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından, sözlü soru 
önergesi. (6/240) 645 

227. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâh-
yaoğlu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus 
Emre Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) 645 

228. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/300) 645 

229. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Teşvik belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiri
minden faydalanan şahıs ve firmalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/269) 645 

VIII. — Seçimler ' 645 
il. — Anayasa Mahkemesinde açık bulu

nan 1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu ve aday listesi (3/173) (S. . 
Sayısı : 57) 645:646 

lun bilgisine sunuldu; adı geçen tasarının geni veril
diği bildirildi. 

Güneydoğu bölgelerimizdeki kaçakçılık olaylarını 
yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin saptanması amacıyle (10/13) ve, 

Hayvancılığın gel'iştirilmesıini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için ge
rekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
(10/9) kurulan Meclis Araştırma komisyonlarının ça
lışma sürelerinin uzatılmasına dair komisyon başkan
lıkları tezkereleri ile; 

İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'nin, «Par
ça Ofis Kanunu teklifi» nin (2/126) doğrudan doğru
ya gündeme alınmasına dair önergesi kabul edildi. 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü-

»». «•>•»•<•» -»« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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'küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütah
ya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 gün
lü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 131), ilgili komisyon yet
kilisinin Genel Kurulda 'hazır bulunmaması nedeniy
le ertelendi. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 
ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasarı
sının (M. Meclisi : 1/286, 2/133; C. Senatosu -: 1/364) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 194 ve 194'e 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 514) 1 nci ek maddesindeki C. Sena
tosunca yapılan değişikliğe dair Plan Komisyonunun 
'benimseme kararı reddolunarak tasarının Karma Ko
misyona gideceği açıklandı; Karma Komisyonun 16 
üyeden kurulması kabul edildi. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 
sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştiril
mesine, bu kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve ilgili kanun teklifleri 
(1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 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) üzerinde bir süre görü
şüldü. 

14 Nisan 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 4 . 1976 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 4 ar

kadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi, (2/590) (Plan Komisyonuna) 

Rapor 
2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 

ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 4 .1976) (GÜNDEME) 

Yazılı sorular 
3. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, T. C. 

Devlet Demiryollarının ithal işlemlerine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1182) 

4. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, bazı ka
mu iktisadî teşebbüslerinin ithal işlemlerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi; (7/1183) 

Çarşamba 

5. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, bazı ka
mu iktisadî teşebbüslerinin ithal işlemlerine ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/1184) 

6. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, bazı ka
mu iktisadî teşebbüslerinin ithal işlemlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1185) 

7. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, ter
cihli telefon tahsisine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1186) 

Meclis Araştırması 
8. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 

ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve balık
çıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/97) 

» • < ? 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekifi Rasim HaHcıoğlu 

DÎVAN ÜYELERİ: Halil Karaath (Bursa), Cemü Erhan (Ağn) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 89 ncu Birleşinıinıi açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya- | BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyeler bir 
pılacakıtır. Sayım üyelerin varlıklarını yüksek sesle pusulaya tarih, isim yazarak, imza ataraık Divana 
ifade etaeleriini rıica ederim. göndersinler. 

(Yaklaıma yapıldı). | Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başhyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, Sinop 
ilinin millî eğitim sorunları konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz listaklerıi vardır. 
Sırasıyle üç sıaytn üyeye söz vereceğim. 

Sinop Mı'lletveik'İM Sayın Yalçın Oğuz, Sinop ilinin 
ımii'Ilî eği'ltim sorunlarıyle ilgili olaraik gündem dışı 
söz isteğinde bölünmüştür. 

Buyurun Sayın Yalçın Oğuz. 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Baştkan, sayın 
milletvekıllleri; Cephe Hükümetinin kuruluşundan bu 
yana, Sinop Millî Eğittim camiasında huzursuzluk ya
ratan tutum ve davranışları gözler önüne serebilmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Sinop föi, Milî Eğitrjmddki ikiyim yönünden en baş
ta gelen illerden ıbirıiıdir. Cephe Hükümetimin 'işbaşına 
geldiğinden bu yana liıkıi m i eğitim müdürü daha aıîıt 
kademede memuriyetlere afcanmalk suretiyle görevden 
alınmış, üçüncüsü göreve başlamıştır. İki mıillî eğ'tim 
müdür yardımcısı baçlka yere ve başka görevlere sü-
rüîmüşlerdiır. 5 ilçede ilköğretim müdürü görevden 
alınmıştır. Bunlardan ûkisi biılkaç gün sonra Adalet 
'Fareli heyetlerin gelmesiyle yenide yellerinde bıra-
Ikılımışlardır. lO'dan fazla ilköğretim müfettişi görev
lerinden alıniaralk, kıyıma uğratılmıştır. Öğretmen kı
yımı ailıabüıdıiğine sürmejktedıir. İl dışına gönderilenler 
yanında, il içinde her gün dama taşı gibi yerleri değiş-
tiriimetkedir. Öğretmen'leri sindirmek için insanlık dışı 

yöntemler uyguîianlmaictadrr. Karı -. koca öğretmenler 
fedıibirinıden ayrıvarak toaşika yerlere atanmakta ve 
idare öğretmene eziyet etmekten sadistçe bir zevk duy
maktadır. 

Öğretmenler, kadroya balkılmaiksızın, kontrol altın
da tutulabilmdk için, muayyen yerlerde toplanmakta, 
'buna karşılık birçok Köyler, oikülu ve lojmanı oldu
ğu halde öğretmensiz bırakılmaktadır. Buralara, Ül-
<kü Ocaklı gençler verilmektedir. Halen 28 okulda bu 
şekildeki öğretmenlerle eğitim yapılmaktadır. Ayrıca 
50'min üzeninde köy, tek öğretmenlıi duruma getiril
miştir. Burada 5 sınıfta, 100 öğrenciye bir öğretmen 
eğitim yaptırmıalk mecburiyetindedir. 

Orta dereceli oikuîlarda, bilhassa öğretmen lise
sinde, valinin ve oikul müdürünün ide desteğinde fa
şizan baskılar sürdürülmektedir. Bu okullarda bas-
'ktlara boyun eğmeyen yüretkM öğretmenlerle öğrenci
ler, sindirilmek istenmektedir. Öğretmen okulu sa
lonlarında Ül'kü OcaMarı yararına «Uyanış» adlı eser 
oynatılmakta ve öğrenciler para ödeyerek ve zorla 
hu eseri seyretmeye mecbur tutulmaktadır. 

Öğrencilere cezalar verilerek, okulla düşükleri ke
silmiştir. Eğer orta dereceli dkularda bu faşizan bas-
fkılar devam ederse, bundan dolayı çıkacak olayların 
sorumlusu elibatıteki bugün'kü Hükümet olacaktır. 

Her ne kadar bir Sayın Başbakan Yardımcısı 
«Ülkücülerin bulunduğu yerde sükûnet vardır» bu
yurmakta ise de, aslında ülkücülerin bulunduğu her 
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yerde huzursuzluk, kan ve barut kokusu vardır. On
ların 'bulunduğu 'her yerde kin ve garez vardır, in
sanlıktan yoksunluk varıdır. Ancak, bunlar şunu da 
bilmelidir ki, Türkiye'de, yakında kedilerine gere
ken dersi verecek büyük Türk 'Milleti, Atatürkçü 
Türk Halkı ve Atatürk devrimcileri de vardır. 

Aslında MC Hükümetlinin ikini öğretmenlere değil
dir; uyanmakta olan Türk Halkına kini vardır. Öğret -
men onları karanlıktan aydınlığa çıkardığı için öğret
mene düşman kesilmektedir. Baskılarla öğretmeleri!, 
•halkı aydınlatma çabalarından vazgeçireb ilecekleri
ni zannetmektedirler. Halk aydınlığa çıkınca, kendi 
karanlık emerlerimi tahakkuk ettirme imkânının orta
dan kalkacağını bildiklerii için, öğretmene düşman ke
silmektedir. Ancak, baslkılada, kıyımlarla, terör jile, 
Atatürk devrimcisi Türk öğretmenilerini sindirmenin, 
Atatürk'ün kendilerine verdiği Türk halkını aydınlat
ma görevinden vazgeçirebileceklerini zannedenlerin 
•yanıldıkları görülecektir. 

Artık okullarda, Atatürk m/llliiyetçı'iliğin.den bahset
mek ceza konusu olmaktadır. Size şimdi bir ortaokul 
müdürünün, Türkçe dersinde Atatürk milliyetçiliğini 
kompozisyon ödevi olarak veren bir öğretmene yaz
dığı resmî yazıyı okuyacağım: 

«Sayın Güzin Güler Büyükkurt, Türkçe öğret
memi iBektaşağa 

Okulumuz 3 ncü sınıfına Türkçe derslinden vermiş 
olduğunuz ödeyin konusu, ya Türk milliyetçiliği ola
rak değiştirilmeli, ya da kesimlikle başka bir konu 
ver ilmelidir. Çünkü, Anayasamızın 54 ncü maddesin
de tarifi yapılan Türk Vatandaşı sile, yine Anayasa
mızın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçi
liği kavraımı bir bütündür; farklı görüş açıları ile ba
kılıp, değişik şekillerde yorumlanamaz. Atatürk, Türk 
milliyetçiliğinin önderidir, yani Türk Milliyetçiliğinin 
içindedir. Bu nedenle, Atatürk mülliyetçiliği diye bir 
kavram yanlıştır, yoktur. Millî eğı'tim amaçları öğret
menlere, Türk Milliyetçiliği ülküsünü topluma öğret
me görevi venrriiiş-tir. 'Bunun dışında, bir ideali geçerli 
'isimlerle öğretmeye kalkmak suçtur. 

ıBıillgi edıinil,mesiınİ!, gereğinin buna göre yapılmasını, 
aksi takdirde gerekenin yapılacağının .bilinmesini rica 
edenimi. 

Beştaşağa Ortaokulu Müdürü 
Mehmet Adil Bilgin» , 

BAIŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanız kaldı eüen-
diım. Lütfen toplayın. 

YALÇİN OĞUZ (Devamla) — Biıtiriyorum efen
dim. 

| ©unlar neden Atatürk milliyetçiliğinden kork
maktadır? Çünkü, bunlar sahte 'milliyetçilerdir. Sahte 

j milliyetçiler, gerçek milliyetçilik ve Atatürk milliyet
çiliğinden korkmakladır. Atatürk'ten korkmaktadır. 
Çünkü, Atatürk milliyetçiliğinde, öğretmen, ilim ve 
kitap düşmanlığı yoktur. Atatürk .miMiyetçiiliğinde, va-
ıtandaş'ları cephelere bölerek birbirine kurşunlaıtmak 
yoktur. Atatürk milliyetçiliğinde, düşmanlık değil ba
rış vardır. Atatürk milliyetçiliğinde, yabancı istihbarat 
ajanları lile birlikte Türkiye aleyhime hareket etme 
yoktur. Atatürk milliyetçiliğinde, toprak altı ve top
rak üstü servetlerimizi yalbancılara peşkeş çekme yok
tur ve nihayet Atatürk milliyetçilliğıinde, Türk toprak
larını yabancılara kiralamak yoktur. 

Bunun için sahte milliyetçiler, Atatürk milliyet
çiliğini öğretmeyi suç sayarlar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
2. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Ça-

neri'nin, denizleriınizdeki batık gemi ve eşyaların çı
karılması konuusnda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Çaneri, denizlerim izde
ki batık gemilerin ç&ari'lması hususunda gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

OSMAN ORHAN ÇANERt (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, bugün Yüce Meçinsin 
huzuruna, denizlerimizde bulunan batık gemıl ve eşya
ların çıkarılmaması ile ilgili bir konuyu duyurmak 
üzere çıktım. 

Bu mesele, balıkçılığımızı ve balıkçı müstahsilimizi 
çok yakından ilgilendirdiği gibi, bazı fırsatçılara kısa 
yoldan zengin olma olanağını sağ'üyan ve devlet 
hazinesinin zarara nasıl sokulduğunu belirten bir ko
nudur. 

Karasulanimızda, muhtelif sebeplerle batmış ge-
I miler ve eşyalar vardır. Bunlar, devlet ile anlaşan veya 

korsanlık suretiyle batik çıkarma işini meslek edin
miş olan şahıslar tarafından çıkarılmaktadır. Şöyle ki; 
1971 - 1973 yılları iç emişimde ihale suretiyle 10 ilimizin 

1 sahi İlerinde batık gemi ve eşya çıkarma anlaşmaları 
yapılmıştır. Korsan girişimler bunlara eklenirse, de
nizlerimizin dibinin dunmadan karıştırıldığı 'anlaşılır. 

Üç tarafı denizle çevrilmiş ve iki mühim boğazı 
I bulunan memleketimizin karasularında bir disipl'n ku

rulanmazsa, yakında çok uluslu şirketler, meselâ Ça
nakkale boğazında, Birinci Cihan Harbinde batmış 

i olan l'giliiz ve Fransız harp gemilerine el aitacaklar-
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dır. İşbirlikçiler kısa zaimıanda bu yolu açmaya çalışa
caklardır. İlgililer belki IMdia edebilirler, «bu çıkarma 
işleri devletin blgisıi altında yapılıyor ve korsanlık ön
leniyor», diyebilirler. 

Şu bk gerçeiktir !ki, batık çıkarma işi yetersiz mev
zuatla günbegün sonun halline geliyor. Bu işin kontrolü 
ficim her ne kadar hür memur görevlendiriliyor ise 
de; ama bu memuru devamlı olarak hiç bir zaman 
işinin 'başında göreırnezsiniz. 

Çıkarma dişini yüklenen 'kişi, deniz dibinden, su 
yüzüne çıkardığı hurdanın, ortalama % 38'ini dev
lete aynî olarak bırakır; ama batığın kıymetli kısım
ları su yüzüne orada çıkarılmaz, kendi gemisinıJn al
tına bağlanır veya alınması kolay sığ bir yere taşınır 
ve sonra çıkâınlır. Bu suretle Hazine zarara sokulur. 
Tıpkı son günlerde bir mobilya ihracatçısının yaptığı 
gibi. 

Bu batık çıkarma işimin bir başka yönü de var
dır. Devletle çıkarıcı arasındaki anlaşmada, 1380 sa
yılı Su Ürünleri Kanunu bükümlerine uyma zorun-
luğu vardır; fakat bu çıikarma işimde kullanılan dina
mit gibi patlayıcı maddeler, gelişigüzel ve kontrolsuz 
olarak kullanılmaktadır. 

Kanaatiımizce, çıkarılması şart olmayan batık ge
mi ve eşyalar, Devlet Hazinesine katkıda bulunmak 
için değil, bazı şahısların kısa yaldan zengin olma
larını temıin etmek amacına yöneliktik", ve bu şekilde 
gelişigüzel çıkarılmaktadır. Bunun balıkçılığımıza yap
tığı zararı da ana hatlarıyle ele alırsak, toplum men
faati bakımından kârlılık yerine, kat ve kat zararlı 
bir durum ortaya çıkar. 

•Batık gemiler diıp balıklarının yuvalarıdır, oltacı
lıkla uğraşan balıkçıların av yerleridir. Millî ekono-
mıimizde yeri olan balıkların bu yuvalarını tahrip et
mekle, balıkçılarımızın fakir kesimini günbegün bir 
kat daha fakirleştıirdiğimılzi kabul etmek zorundayız. 
Batık gemiler çıkarılırken, gelişigüzel kul!anılan, di
namit o sabada canlı bıraıkmaz. Üsite'Yk, düzensiz ve 
kontrolsüz çalışma ve patlamalar göçmen balık sürüle
rini şaşırtıp yön değiştirmelerine sebep oluyor. 

îzalh eılmeye çalıştığim bu konunun cJddî bir ince
lemeye dayanan kesin hal şeklinin bulunmasına gerek 
vardır. Mecburiyet olmadıkça batık çıkarma işine son 
veril'mıelıidiır. Batıdaki bazı devletler hurda gemilerini 
ve eski otoları balık yuvası olsun diye deniz dibine ba
tırırken, bizim tam ters bir eyleme devam etmemiz, 
balikçılığımızın ve fakir balıkçılarımızın geleceğine 
karşı ilıgiis'iz kalmamız demektir. 

Balıkçılığımızın daha fazla tahrip ed.'îmeaJrin ön
lenmesini düşünerek ve denizlerimizin dibini sorum

suzca soyan kişilerin bu fırsatçılığına son vermek için, 
bu batık çıkarına işinin önlenmesini öneriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri. 
3. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, 13 Ni

san 1976 günü Ağrı'da meydana gelen deprem ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — 13 . 4 . 1976 Salı günü Ağrı'da 
meydana gelen deprem hususunda Sayın Cemil Erhan 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Erhan. 
CEMİL ERHAN (Ağrı) — Sayın Başkan, değer

li üyeler, Ağrı ili ve özellikle Doğubeyazıt ilçesinde 
meydana gelen depremle ilgili acı haberi duyar duy
maz seçim bölgeme gitmiştim. Konutlarda meydana 
gelen büyük hasara rağmen, şükürler olsun ki, can 
kaybımız az olmuştur. 

2 . 4 . 1976 tarihinde, Ağrı ilini korku ve acılara 
gark eden deprem felâketinin görünür zararlarını bil
gilerinize sunmak isterim. Görünür zararları diyo
rum, zira doğal güçlerle yıllar yılı başbaşa bırakıl
mış bu İnsanların acıları ve zararları, burada huzur
larınızda yapacağım bu kısa konuşma ile basiretsiz 
iktidarlara anlatılamayacak kadar sindirilmiş, üstü 
örtülmüştür. 

Ortalama 40 santimetre kar altında, yardım alı
nabilecek en yakın merkez ile 50 - 60 kilometre uzak
ta ve henüz yarımyamalak açılmış yolları ile yardım 
bekleyen köylerin hasarını ve aldıkları yardımı be
raber inceleyelim. 

Doğubeyazıt ilçemize bağlı Bezirhane ve Samanlı 
köylerinde toplam 103 haneden 68'inde ağır hasar ve 
buna ek olarak da altı ölü ve altı ağır yaralı olmak 
üzere can kaybımız vardır. 

Aktarla, Örmeli, Göksügüzel köylerinde toplam 
108 haneden 49 hane ağır hasar, ayrıca Çaymezrası, 
Sarıbıyık, Tutak, Güllüce ve Suluçam köylerinin top
lam 486 hanesinden 122'si ağır hasarlıdır. Yani top
lam olarak, oturulmaz haldeki ev sayısı 239'dur. Ha
ne ortalamasını altı kişi olarak aldığımızda, 239 hane
deki 1 434 kişinin açıkta kaldığı acı gerçeği ile kar-
şıkarşıyayız demektir. Bu rakamlar, Doğubeyazıt Kay
makamlığından almış olduğum resmî rakamlardır. 
Aynı ilçede, henüz hasar tespiti yapılamamış köyle
rimiz vardır. Tespitler bittiğinde bu rakamlar maale
sef büyüyecektir. Geri kalan çok sayıdaki konutlarda 
çatlak ve yarıklar nedeniyle, bu konutlar sahiplerin
ce, yeni bir depremde bu binaların dayanamayacağı 
korku ve endişesi ile terk edilmişlerdir. 
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Doğudaki konutların halini bilenler, çatlak ve ya
nıklar yüzünden evleririden 'kopan vatandaşlarımızın 
bu davranışlarının basit kaprisler olmadığını da bi
lirler. Bu fobi içindeki 1000 • 1500 civarındaki va
tandaşımız da karlar üzerindedir. Böylece, 3 000 ki
şiyi aşan bu mağdur vatandaşlarımıza bugüne değin 
yapılan yardımlar şöyledir : 

İlk üç günlük tüm ihtiyaçlar Doğubeyazıt Tugay 
Komutanlığınca karşılanmıştır. Bu arada, Doğube
yazıt Tugay Komutanına, vazife sınırlarını aşan ça
lışmalarından dolayı şükranlarımı arz etmeyi vazife 
bilirim. Hükümetçe yapılan yardımlar ise, kayma
kamlıkça günde 1 500 ekmek, 300 çadır, 500 batta
niye ile 100 000 Türk lirası gönderilmiştir, ayrıca to
humluk olarak 50 ton buğday yardımı yapılacağı 
vaat edilmiştir. Bu balkımdan, Hükümetin yaptığı 
yardım ve gösterdiği ilgi çok yetersizdir. 

Oysa, yukarıda verdiğim rakamlar da gösteriyor 
ki, en azından 1 500 çadır ile 2 000 battaniyeye ih
tiyaç vardır. Ayrıca, Hamur ilçemizde meydana ge
len deprem, Gültepe köyünde bir ölü ile bir yaralı 
bırakmıştır. Bu ilçemizde hasar tespitleri henüz ya
pılmamıştır. 

Çadırlar, insanlar için olduğu kadar hayvanlar 
için de gereklidir. Mevsim, hayvanların yavrulama 
mevsimidir. Havaların soğuk olması nedeniyle, yav
ru yapacak hayvanları alacak büyüklükte çadırlara 
ihtiyaç had safhadadır. 

İmar ve iskân Bakanlığının, konunun bu yönü
ne de eğilmesini, yetersizlikleri gidermesini bekliyo
ruz. Ulaşım şartları son derece kötüdür. Hasarın 
büyük ölçüde kendini hissettirdiği Samanlı köyüne 
yiyecek ve çadır; Tugay Komutanlığının, Erzurum 
Ordu Komutanlığından temin ettiği helikopterle gö-
türülebilmiştir. Bugüne değin, atla dahi gitmek müm
kün değildir. Yer yer 40 ilâ 60 Cm. arasında kar, 

/ . — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
10/95) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

diğer köylerde ise yol yokluğu nedeniyle çamurdan 
ulaşım sağlanamamaktadır. Köylerin merkezden uzak 
oluşu, telefon yokluğu, anında haber verme ve yar
dım çağırmalarını olanaksız hale getirmektedir. Za
ten yetersiz olan yardımlar, çok zor şartlarda ulaş
maktadır. 

Telefon probleminin halli için, Ulaştırma Bakan
lığının, doğa ile karşıkarşıya kalan bu vatandaşları
mıza hizmet elini uzatmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. 
Yol sorununun ele alınması için, Köy işleri Bakan
lığının bu yöreye, önemine binaen öncelik tanınma
sını istirham ediyoruz. 

Bezir han e, Sanbıyık, Aktarla, Samanlı ve Örmeli 
köylerinde, toplam olarak 170 koyun ile 6 sığır tele
fatı vardır. Bu rakamlar ilk bakışta önemsiz görüne
bilir. Ancak, yöre halkının, hayvanı ticaret ve kâr 
gayesi ile değil; geçimini sağlamak için beslediği, on 
koyun ile iki sığır sahibi olmanın iyi bir hayat düze
yi olduğu acı gerçeği kabul edilecek olursa, hayvan 
zayiatının da, hiç de küçümsenmeyecek sayıda oldu-, 
ğu görülür. 

BAŞKAN — Saym Erhan, lütfen toparlayınız 
efendim. 

CEMİL ERHAN (Devamla) — Son cümlemi söy
lüyorum Sayın Başkan. 

Hükümete sesleniyorum: Deprem aralıklarla de
vam etmektedir. Bu yöre, halkı, her an yeni bir felâ
ketle karşılaşmamak için, geceleri dışarda, — 15, 20 
derece soğukta kalmakla yaşam kavgası vermektedir. 
Oysa Hükümet, gönderdiği 300 çadır ve de 100 000 
lira ile bütün problemleri çözdüğünü zannediyorsa, 
o yöre halkı ile alay ediyor demektir. Yardımlar gü
lünçtür. Hükümet bu gülünçlükten kendini kurtarma
lı, yoksul doğulu vatandaşına gerekli değeri vermeli
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erhan. 

Üç adet Meclis Araştırması önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz istekleri 
sıraya konmuştur; size de sıranız geldiği zaman söz 
verilecektir. Tüzük gereğince azamî üç kişiye söz ve
rebiliyoruz; bunları bilmeniz lâzımdı. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Meclis Araştırması önergesini okutuyorum. 
6 . 4 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 Nisan 1976 Pazartesi günkü Ankara gazetele

rinde «Ankara Belediye Başkanı görevini ideolojik 
amaçlarına alet ediyor. Dalokay yandaşlarına para 
dağıtıyor» «Sol ve sol felsefenin çığırtkanları Beledi
yede işçi gösterilip 10 000 lira maaş alıyor. Parasız
lıktan Belediye Binasını satışa çıkaran Vedat Dalo-
kay'ın bu hovardalığının hesabını bay Ecevit verme
lidir. Ankara Belediyesinin parasız solculara maaş 
olarak akıyor. Belediyeyi C. H. P.'li militanların em
rine veren Dalokay daha fazla görevde kalmamalı
dır.» «tşçi gösterilerek aylık verilenler arasında Prof. 
ler de var» «Sahtekârlığın yeni bir örneği mi. Para
sızlıktan yakman Belediyenin bütçesi Halk Partisinin 
arpalığı halinde sömfülüyor.» Gibi manşette yer alan 
haberlerle Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay'-
ın partizanca ve evvelki beyanları ile ve hareketleri 
ile tam bir tenakuz teşkil eden tutumu üzerinde par
lamento tarafından durulmasında yarar görüyoruz. 

Gazete haberlerine göre parasızlıktan ve maddî 
imkânsızlıklar yüzünden cephesine büyük bez pankart
lar asılmak suretiyle malûm taktikler gereği satışa 
çıkarılan ve aslında kanunlarımıza göre suç olan bir 
tutum ve davranıştan sonra C. H. P.'li Belediye Baş
kanı Dalokay'ın Ankara beldesine hizmet yerine, 
C. H. P. ve kendi yandaşlarına Ankara'nın imkân
larını peşkeş çektiği ve Belediyeyi adeta anarşistlerin 
karargâhı haline getirdiği uzun zamandan beri söylen
mekte idi. 

Ancak, 5 Nisan 1976 günü Gazete sütunlarına 
intikal eden ve inkârı mümkün olmayan belgelerle 
de delilendirilen haberlere göre Ankara Belediyesin
de işçi olarak günde 392 lira ayda 10 000 lira civa
rında yevmiye ödenmek suretiyle beslenenler arasında 
Prof. Ahmet Yücekök, Prof. Yalçın Küçük, C. H. P. 
İl Yönetim Kurulu üyesi tsmail Dinçer, Toplumcu 
Mimarlar Kurulu ve Türkiye tşçi Partisi faal üyele
rinden Demirtaş Ceyhun ve İsmail Cem tpekçi'nin 
meşhur Politika gazetesi yazarlarından Ankara Hu
kuk Fakültesi Asistanı Türkiye tşçi Partisi Yönetim 
Kurulu üyesi ve Ankara Sıkıyönetim Mahkemesince 
anarşik olaylar ve komünizm propogandası yapmak 
suçundan 15 yıl hapse mahkûm edildikten sonra, Bü -
lerit Ecevit ve yandaşlarının lütuf ve atıfetleri ile af
fa mazhar olan Adil Özkol gibi müseccel kişiler, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mümtaz eski bir Kuman
danının evine dinamit ve bomba atmaktan mahkûm 

ve kendi tabirleri ile bazı eski tüfeklerin de bulundu
ğu bir kadronun aynı fikirlerin sahibi Belediye Baş
kanı Dalokay tarafından beslendikleri ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Kamu oyunda Hükümeti müşkül duruma düşü
rebilmek gayesiyle aczini ve beceriksizliğini örtmek 
maksadıyle, bu Hükümet bize yardım etmiyor, Bele
diyenin gelirleri mahduttur. Maddî imkânlarımız kı
sıtlandı. Gibi yalan ve iftiralarla fakir ve fukara Be
lediye işçilerine, Belediye memurlarına keyfî olarak 
aylarca maaş ödemeyen ve aslında mensubu olduğu 
siyasî partinin iktidar olduğu dönemdekinin iki mis-

. üne yakın miktarda yardım gördüğü açıklandığı za
man büyük bir pişkinlik ve vurdumluymazlıkla sü
kût eden Belediye Başkanının kimlere hizmet ettiği, 
kimlerle beraber olduğu ve nasıl bir sömürücü ol
duğu dün gazetelerde neşredilen bordro klişesi ile 
bir kerre daha ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Mevhum gelirlerle Belediye bütçesi tanzim eden, 
her kapıya her sabah bir şişe süt bırakmak için 10 000 
inek alacağını vaadeden, şehri pislik, yokluk ve kont
rolsüzlük içinde bırakan âciz Belediye Başkanı Da
lokay'ın herkesçe malûm hüviyet ve şahsiyetinden 
bundan başka bir icraat beklenmesi hele kendisinin 
ve mensubu bulunduğu partinin istismarını yaptığı 
fakir ve fukaralıkla mücadele etmesi, gecekondu böl
gelerine hizmet götürmesi zaten beklenemezdi. -Ama, 
saçı bitmedik Ankaralı yetim hakkını gecekonduda 
oturan aziz vatandaşımıza hizmet götürme imkânını 
çeşitli baskılar altında adeta inleyen Belediye memur 
ve işçilerini aç bırakma bahasına Devletin temeline 
dinamit koymak isteyen ve suçlulukları yargı or
ganlarınca tescil edilmiş bulunan birtakım anarşist 
ve komünistlere kucak açarak kendi ifadesiyle Anka
ra Belediyesinin dar ve mahdut imkânlarını fikirdaş 
ve yandaşlarına peşkeş çekmeye ve Ankara Bele
diyesini anarşistlerin ve komünistlerin arpalığı haline 
getirmeye de hakkı bulunmadığı her türlü izahtan 
varestedir. 

Vedat Dalokay'ın Ankara Belediye Başkanı oldu
ğu tarihten sonra Belediyenin yevmiyeli kadın işçile
rini taş kırmak ve kanal kazmak gibi emsali ancak 
büyük hayranlık duyduğu ve bu uğurda Atatürk pa
nolarını dahi kaldırmaktan çekinmediği aziz dostları
nın ülkelerinde görmek mümkündür. Keza ne yaptı
ğını bilmeyen, ne yapacağı belli olmayan bu Beledi
ye Başkanının vazifeye başladığı günden bugüne ka
dar Belediye memur ve işçileri üzerinde yapmış ol
duğu tasarrufların, aldığı kararların, beslediği kişile-
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rin bütün çıplaklığı ile tespiti ve hüviyetlerinin belir
lenebilmesi için konuya Yüce Meclisin el koyması lâ
zım geldiği inanç ve kanaati ile bir Meclis Araştır
ması yapılması ve buna paralel olarak da Hüküme
tin konu üzerine eğilmek suretiyle Dalokay'ın haksız, 
hukuka uymayan ve tamamen art niyetlere dayalı ta
sarrufları hakkında geniş bir soruşturma açması lâzım 
geldiği inancı içindeyiz. Bu inançla Ankara Belediye 
Başkanı Dalokay'ın icraatı hakkında Gazetelere intikal 
eden skandallar hakkında bir Meclis Araştırması ya
pılmasını derin saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Dr. Oğuz Aygün Orhan Eren 
Ankara Ankara 

Turgut Toker Orhan Alp 
Ankara Ankara 

Fikri Pehlivanlı t. Hakkı Ketenoğlu 
Ankara Ankara 

İ. Hakkı Köyİüoğlu Hasan Özçelik 
Ankara Ankara 

Yücel Dirik Ahmet Buldanlı 
İzmir Muğla 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan islerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 vz 103 ncii maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

BAŞKAN — îkinci bir önerge daha vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçel Milletvekilli İbrahim Göktepe ve 50 arkada

şının, İçel YSE Müdürümün de adının karıştığı bdr 
yolsuzluk olayına el koymadıkları için Köy İşleri 
ve Kooperatifler eski Bakanı Mustafa Ok ve ©ski 
Başbakan Bülent Ecevit haklarında «Görevlerini kö
tüye kutlandıkları» iddiası ile bir «Meclis Soruştur
ması» istemişlerdir. 

Meclis Soruşturması için yapılacak çalışma ve 
soruşturmalarda görülecek ki, halk katılım payları 
ile YSE tarafımdan protokollerle yapılan işlerden ve 
kiralanan makinelerden alınan paraların il defterdar
lıklarına yatırılması ve YSE makinelerinin program 
ve amaç dışında hiçbir surette kullanılmaması için 
ilik kez Ecevit Hükümeti döneminde ve Mustafa 
Ok'un Köy İşleni ve Kooperatifler Balkanı olduğu 
zaman kesin vaziyet alınmış ve bu konuda valilerden 

bir kismının tepkisini davet eden kesin emirler ve
rilmiş ve genelgeler yayınlanmıştır. 

Demire! ailesinin mobilya yolsuzluğuna karşı yo
ğunlaşan kamuoyunun dikkatini dağıtmak ve ka
muoyunu biraz da başka şeylerle meşgul etmek 
amacı ile bir misilleme olarak Ecevit ve Ok hakkın
da alelecele hazırlandığı anlaşılan «Soruşturma Öner
gesi» vesilesi iile önemli bir (husus ortaya çıkmıştır. 
Nedense, Soruşturma Önergesinde bu konu üzerine 
yürünmemiş ve bu husus kamuoyundan saklanmak 
istenmliştlir. 

Önerge (sahiplerinin bildikleri halde üzerime yürü-
mediiklleri husus şudur: 

A. P. nin rtek başına iktidarda olduğu ve Sü
leyman Demircl'in Başbakan, Turan Kapanlı'nın 
Köy İşleri Bakanı, H. Menteşeoğlu'nun İçişleri Ba
kanı olduğu 1969 yılında İçel Ziraat Bankasında açı
lan 241 numaralı (hesap İçel'de bu konu ile ilgili bü
tün yolsuzlukların kaynağı olmuştur. 

Halk katılım paylarının ve YSE tarafından proto
kollerle yapılan işlerden ve kiralanan makinelerden 
alınan karşılığın, Bütçe Kanununun amir hükmü
ne göre İl Defterdarlığına yatırılması gerekli iken, 
aşağıda gösterilen meblâğlar, Ziraat Bankasının Mer
sin Şubesinin 241 numaralı hesabında toplanmış ve 
'buradan usul dışı yolsuz ve keyfî harcamalar ya
pılmıştır. 

iSayın Demirel'in Başbakan ve Turan Kapanlı'nın 
Köy İşleri Bakanı olduğu dönemde, 1969 yılında 
açıldığı saptanan Ziraat Bankası Mersin şubesinde
ki 24jl numaralı hesaba 1976 yılına kadar yatırılan 
paralar şunlardır. 

'Halk katılım payları . 4 344 000 TL 
lİçel Belediyesi (3 parça) 1 530 601 TL. 
T. >R .T 700 000 TL. 
tSoda Sanayii A. Ş. 4 500 000 TL. 

11 074 601 TL. 

11 milyon 074 bin lirayı bulan 241 numaralı he
saptaki para 1969 yılından hu yana bazen valinin 
emri, bazan İl Daimî Encümen kararı, bazan 
YSE İl Müdürlerinin imzaları ile çekilerek program 
ve amaç dışı işlerde kanuna aykırı olarak harcan
mış ve yolsuzluklara sebep olmuştur. 

Yapılan yolsuzlukları saptamak ve bu konuda 
görevini kötüye kullanan Başbakan ve bakanlar hak
kımda kanunî soruşturmaya esas olmak üzere; 

1. İçel ilimizde Ziraat Bankası şubesinde 1969 
yılında A P iktidarı zamanında açıldığı saptanan ve 
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halk katılım payları ile YSE tarafından protokol
lerle yalpıları 'işlerden ve kiralanan makinelerden alı
nan paraların yatırıldığı ve miktarı 11.07 milyon 
lirayı bulan 241 numaralı hesapta yapılan yolsuzluk
ların saptanması, 

2. ı241 numaralı hesabın hangi amaçla, kimin 
emri ile ve kimin adına açıldığının saptanması, 

3. (Diğer illerimizde de, 241 numaralı hesaba 
benzer hesapların bulunup bulunmadığının, ve halk 
katılım payları ile YSE tarafından protokollerle ya
pılan işlerden ve kiralanan makinelerden alınan pa
raların harcanmasında yapılan yolsuzlukların sap
tanması, 

4. Protokoller neden valilülk düzeyinde tutulmuş, 
ilgili 'Bakanlığa sunulmamııştır. Bu konuda bir emir, 
genelge, yönetmelik, kanun var mıdır. Varsa, 
kimin tarafından ne zaman çıkarılmıştır. 

5. YSE'ye ve Köy İşleri Bakanlığına ait diğer 
makinelerden amaçları dışında ya da program hari
ci kullanılanlar var mıdır. Varsa, bu hulsuis Bakan
lığa hangi yıl veya yıllarda aksetmiştir. Ve Ba
kanlıkça ne gibi tedbirler alınmıştır. 

6. YSE'ye ya da Köy İşleri Bakanlığına ait 
diğer makinelerin amaçları dışında veya program 
harici kullanılmalarının ve halk katılım payı olarak 
yahut YSE tarafından protokollerle yapılan işlerden 
ve kiralanan makinelerden alınan paralardan kanun
suz harcamalar yapılmsının önlenmesi bakımından, 
1969 yılından bu yana sıra ile Köy İşleri Bakanlığı 
yapmış olanların verdikleri emirlerin ve aldıkları ted
birlerin ortaya çıkarılması için Anayasanın 88 nci 
maddesi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılma 
sini saygılarımızla öneririz. 

Manisa Milldtvekili 
Mustafa Ok 

İzmir .Milletvekili 
Süleyman1 Genç 

Çorum Miltefcvekili 
Cahit Angın 

Erzincan Milletvekili 
Hasan ÇetinJkaya 

Giresun Milletivekili 
Orhan Yılmaz 

Sinop Milletvekili 
Yalçın Oğuz 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk 
Hatay Milletvekili 
Mıehmet Sönmez 
İzmir Milletvekilli 

Kaya Bengisu 
Bolu Milletvekilli 

Abdi Özköfc 
İzmir Milletvekili 
Neccar Türkean 

'BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacaSk ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

3. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/97) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Üçüncü bir önerge vardır, oku-

Manisa Milletvekili 
Hasarı Zengin 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üç tarafı denizlerle çevrili akarsu, baraj ve göl 

gibi iç sular bakımından da oldukça şanslı ülkemizde 
balıkçılığın coğrafî koşullar itibariyle benzeri ülke
lerden geri oluşu şüphesiz üzücüdür. Gerek kamu, 
gereücse özel sektör balıkçılığın gelişmesine etkisi 
olacak gerekli tedbirleri alamamıştır. Bu nedenle 
Balıkçılığın ülkemizin acil çözüm bekleyen en önem
li sorunlarından biridir. 

Balıkçılığın aıiaunsuru, insanların besin olarak 
ve bazı sanayide kullanarak değerlendirdiği balıktır. 

Ülkemiz balıkçılığın bugüne kadar kıyılarımızın 
belirli yerlerinde çevreleyen denizlerin belli yerlerin
de ve bazı iç sularımızda yapılan avlanmalardan 
öteye gidememiştir. Hele son yıllarda zararlı sana
yii artıklarının iç sularımıza, kıyılarımıza akıtılması 
ve yanlış avlanma yöntemleri bazı balık cinslerini 
yok etmiş bazılarını azaltmıştır. 

Balıkçılığımızın avlanma teknolojisi geliştirilmeli, 
modern tekne, cihaz ve gereçlerden yararlanmaları 
sağlanmalıdır. Açık deniz balıkçılığı ve iç sular 
balıkçılığına önem verilmelidir. Aramalar ve av
lanmalar, balık nesillerinin korunması ve balık ar
zında istikrar sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Balıkçıların; kredi, pazarlama, soğuk hava -
stoklama ve konserve tesisleri, ulaşım, barınak, üre
tim ve ağ v.b. sorunları aracı - tefeci eliyle değil 
Devlet yardımıyle ve kendi örgütleriyle sağlanma
lıdır. 

Balıkçılarımız; yaz - kış, gece - gündüz demeden, 
dalga - fırtına, soğuk - kar ve yağmur demeden can 
ve mallarıyle katıldıkları «'balık avlama savaşı» ndan 
bazen dolu bazten boş dönerler. Bazen hiç dönmez
ler bu çabalarda en önemli yeri akaryakıt harcamaları 
tutmaktadır. Gelirin % 70 - 80 kadarı akaryakıt mas
raflarıdır. Devlet, uygun bir sistemle bu önemli 
derdi çözmelidir. Ucuz yakıt verilmelidir. Balığa 
taban fiyatı verilmelidir. Prim sistemi uygulanmalı 
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ve kooperatifçilik desteklenerek etkin hizmet yapma
sı sağlanmalıdır. Ayrıca Devlet aramaya dayanan 
balıkçılığı geliştirmek üzere balık sürülerinin yerle
rinin bulunup balıkçılara * duyurulması işini ele al
malıdır. 

Ülkemizin balıkçılarının kazalara karşı mal ve 
can güvenliği yoktur. Ne balıkçıların ne de aileleri
nin sosyal güvenliği vardır. 

Can ve mal pahasına avlanan balıklar çoğunlukla 
aracı ve tefeciler tarafından piyasaya arz edilir, yük
sek fiyatla satılan balıkların gelirlerinden balıkçı değil 
aracılar yararlanır. Yoksul ve orta gelirli halk bu 
değerli besinden yeterince yararlanamaz. 

Ülke ekonomisinde önemli yeri olan balıkçılığın 
geliştirilmesi balıkçıların ekonomik ve sosyal sorun
larının çözümlenmesinde gerekli tedbirlerin alınma
sına dayanak olmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

maddeleri gereğince balıkçılığımızın ve balıkçıları
mızın sorunlarını tespit için Meclis Araştırmasını 

- sayglarımızla rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili ' 
Mehmet Emin Sungur 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

Adana Milletvekili 
llter Çubukçu 

Elâzığ Milletvekili 
Atilla Atila 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Emekli 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 

Ağrı Milletvekili 
Cemil Erhan 

Adana Milletvekili 
Hasan Cerit 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Akdoğan 
Elazığ Milletvekili 
Orhan Senemoğlu 

İstanbul Milletvekili 
Necdet Ökmen 

(BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Ar aslı ve 9 ar
kadaşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalış
ma ve tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutu
munu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/10) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırmaları bölümüne geçiyoruz. 

Genel Kurulun 6 . 4 < 1976 tarih ve 85 nci Birle
şiminde alınan karar gereğince, gündemimizin Genel 
Görüşme ve Meclis Araştırmaları bölümünün 1 nci 
sırasında yer alan (10/10) esas numaralı, Kars Millet
vekili Doğan Araslı ve 9 arkadaşının, Basın İlân Ku
rumunun bugünkü çalışma ve tasarruflarının ilgili ya
sayla bağdaşmaz tutumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine 
başlıyoruz.. 

Hükümet?., 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Var efendim, Genç
lik ve Spor 'Bakanı buradalar. Bir defa da ertelenmiş
ti zaten.. 

BAŞKAN — Bir defa ertelenmiş olduğu için, Hü
kümet bulunmasa da, bugün görüşmelere devam edi
yoruz efendim,. 

Önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Basını özgürlüğe kavuşturmak, «beslenme basın» 
uygulamasına son vermek için basın hayatımıza ye
ni kurumlar getirilmiştir. Böylece uygulamada görü
len aksaklıkları ilân ve reklâmların dağıtımında, ciddî 
fikir ve haber gazetelerinin gözetilmesi amacıyle, da
ha demokratik ve adaletli' bir düzen getirilmek isten
miştir. 

Bilindiği gibi, basın; kitle haberleşmesinin çağdaş 
araçlarının başında gelmektedir. Ancak, basının et
kin bir araç olabilmesi birtakım ön koşullara bağlıdır.. 
Özellikle, Türkiye gibi kalkınma yolundaki ülkelerde, 
«basından çok şeyler bekleyenler ile, basından çok 
şeyler bekledikleri için korkanlar», basınla ilgili yasa 
ve uygulamalara değişik açılardan bakmakta, bunlara 
kendi amaçlarına uygun olarak yön vermek istemek
tedirler. 

Halkın fikren gelişmesi, yönetenlerin halk adına 
daha etkin biçimde denetlenmesi görevini yüklenen 
gerçek basının ilân ve reklâm dağıtımıyle gözetilme
si amacıyle kurulan Basın İlân Kurumu, bugün ku
ruluş amaç ve ilkelerinin dışına çıkmıştır. 

Basın sanayiinde çalışanlar, kurumun temel ilke
lerinden saptırılması sonucu; bu dev endüstri çarkının 
belirsiz, önemsiz dişlileri haline getirilmiştir. 
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Nitekim, 195 sayılı yasa ile kurulan Basın İlân 
Kurumu, yasaya rağmen ilân ve reklâm dağıtımın
da, koşulları kâğıt üzerinde yerine getiren her girişi
mi destekliyerek, ciddî fikir ve haber gazetelerinin 
hakları üzerinde sorumsuz, haksız tasarruflara gir
miştir. Ne satışı, ne de kadrosu yönünden Basın İlân 
Kurumunun kuruluş ilkelerine uymayan bu tür basın. 
bir ur niteliğinde her gün daha da yaygınlaşmak
tadır. 

Kanımız odur ki, Basın İlân Kurumu, bugünkü 
haliyle basın sanayiinde çalışan ne kol, ne de fikir 
işçilerine olduğu kadar, ülkemizin fikrî gereksinme
lerine de cevap veremez hale gelmiştir. En azından 
195 sayılı yasa ile kurulu Basın İlân Kurumu için bir 
ciddî araştırma zorunlu olmuştur. 

Yüce Meclisimizce açılacak bir araştırma, halkı
mızın özlemini duyduğu ciddî fikir ve haber gazete
lerine ve bunların oluşmasında büyük payları bulu
nan fikir ve kol işçilerini sağlam güvencelere kavuş
turucu yolu belirleyecektir. Daha önemli olarak da, 
halkımızın fikri gelişmesine yardımcı olan girişimler 
daha etkin desteği bulacaktır. 

Yukarda özetle sıraladığımız neden ve gerçekler
le Anayasamızın 88 nci maddesi uyarınca 'bir Mec
lis Araştırması açılmasını talep ediyoruz. 

Saygılarımız! aj 

Kars 
Doğan Araslı 

Trabzon 
Â- Av Cinel 

Adana 
Emin Bilen Tümen 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

İzmir 
Kaya Bengisu 

19 . Klı . 1974 

Balıkesir 
Sadullah Usumi 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

Burdur 
Ali Sanlı 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Kütahya 
Haşini Benli 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre, Meclis Araştırma
sı yapılıp yapılmaması hususunda, Hükümete ve siya
sî parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine sj-
rasıyle söz verilecektir. Hükümet ve grupların konuş
maları 20'şer dakika, önerge sahibi olarak söz alacak 
olan arkadaşların ise 10'ar dakika olmak üzere sınır
landırılmıştır. 

Hükümet namına konuşacak sayın üye?.. Yok. 
Siyasî parti gruplarına söz veriyorum. Söz isteyen? 

Siyasî parti gruplarından söz isteyen var mı efendim? 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Önerge sahibi ola

rak, 
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BAŞKAN — önerge sahiplerinden birine söz ve
receğimi ayrıca. 

Gruplar adına söz isteyen sayın üye var mı efen
dim? 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — C. H. P. Gru-
pu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Sadullah Umumi, buyurun efendim. (CHP. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA SADULLAH USU'Mİ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye'de basının ve -çilekeş fikir adamının derdi 
çoktur. Senelerden beri gereği gibi ele alınmayan so
runlar, her geçen gün biraz daha artmakta ve içerisin
den çıkılmaz hale gelmektedir. Basın kuruluşları, çe
şitli vesilelerle sorunları dile getirirler, çoğu zaman da 
hazırlanan raporları hükümetlere ve ilgililere verirler. 
Hatta basın kuruluşiarıyle, sorunları tespit etmek üze
re iddialı toplantılar tertiplenir, hükümetler, ilgililer 
basın için en güzel sözleri ederler, bu arada sorunların 
da en kısa zamanda halledileceği hususunda bol vaat
ler duyarız; ama seneler geçer bir de bakarız ki, bir 
arpa boyu ileri gidilmemiş, yeniden aynı sözler, çalış
malar ve vaatler başlar; böylece devam eder gider. 

Acaba bu neden böyledir? Bence, konuya bu so
rununun cevabını vererek girersek daha salim bir ne
ticeye varmak mümkün olabilir. Değerli milletvekil
leri, ülkemizde yanlış bir yargı vardır; basının sorunla
rı deyince, bazı çevrelerde bu sorunların sadece basın 
organlarını veya mensuplarını ilgilendirdiği kanaati 
hâkim olur. Daha açık bir deyimle, tartışılan konula
ra bir kaç bin kişinin sorunu imiş gibi bakılır; halka 
böyle yansıtılmaya çalışılır. Basın kuruluşlarının istek
lerine verilen öyle cevaplar hatırlarım ki, sanki lütuf-
ta bulunacaklarmış sanırsınız. Basma olan özel sev
giden ötürü bu sorunlara eğilecekleri izlenimini ver
meye çalışanların da sayıları pek az değildir. Sorun
lara bu açıdan bakılırsa elbette küçülür, çözüm bul
mak da zorlaşır. Aslında meseleye tamamen ayrı bîr 
gözle bakmak gerekir. Basının sorunları halkın sorun
larıdır, demokratik rejimin sorunlarıdır; önemli olan 
halkı sevmektir, rejimi sevmektir. Bütün sorunlarını 
halletmiş özgür bir basın olmadan demokratik rejim 
işletilemez. Vatandaşlarla yöneticiler arasındaki di
yalogu basın sağlar. Bu diyalogun iyi kurulabilme
si ise, yayın organlarının hiç bir şeyden kuşku duy
maksızın görev yapabilmesine bağlıdır. Gerçek halk 
idaresi anoak bu şekilde kurulabilir. 
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Dünya, hızlı bir gelişme içindedir. Siyasî görüş
ler, ekonomik görüşlerle ilgili yeni yeni fikirler orta
ya atılmaktadır. Beş - on sene önce konuşulması bile 
saikıncalı görülen birtakım fikirler, süratle yayılarak 
büyük halk topluluklarına mal olmaktadır. Çeşitli fi
kirlerin en iyisini bulabilmek için ciddî bir tartışma 
ortamına ihtiyaç vardır. Demokrasinin temel kaidesi 
budur. Birtakım fikirleri, sadece birkaç bin siyasetçi
nin tartışması yeterli olamaz. Yönetimin asıl sahibi 
olan milletlerin de, bu fikirleri bütün çıplaklığı ile 
bilmedi ve salim karara varabilmesi, gerçek demok
rasilerde kaçınılmazdır. İşte, önemli olan nokta bu
rasıdır ve bu ortamın nasıl yaratılacağıdır. 

Bütün özgür ülkelerdeki tatbikatı tetkik ettiğimiz 
zaman bu görevin, yayın organları tarafından yapıl
dığı ortaya çıkmaktadır. Özgür ülkelerde yönetim 
kadrolarında bulunanlar, gelişen fikirlerin millete 
duyurulmasını önleyici hiç bir hareketi, akıllarının 
kenarından bile geçirmezler. Çünkü, hem kendi fikir
lerine, hem de milletine güvenleri vardır. Her türlü 
fikir tartışması rahatlıkla yapılabildiği için, milletlin 
bile bile yanlış bir karara varması mümkün değildir. 

Her siyasî kuruluşun değişik fikri vardır, bu da 
tabiîdir. Ancak, demokrasinin kendine mahsus kural
ları vardır; demokrasiye inananlar bu kuralların dışı
na çıkamazlar. Bu kuralların dışına çıkıldığı zaman 
demokrasiye ters düşülmüş olur. Demokrasiye ina
nan siyasetçilere düşen görev, çeşitli fikirlerin millete 
yayılmasına yardımcı olmaktır. Devlet gücünü, şu 
veya bu fikrin karşısına çıkarmak yerine, her türlü 
fikre karşı tarafsızlığım koruyacak biçimde kullanıl
masını sağlamaktır. Millete saygılı olmak, demokra
tik rejime bağlı olmak, ancak böyle bir anlayışla 
mümkündür. Basının ve fikrin saygınlığı da bu gö
rüşler içinde güç kazanır. Kendisine karşı olan fikir
lere de gösterilen saygı, basını da aşarak milleti ve 
demokratik rejimi içine alır. Daha açık bir deyimle; 
basını sevmek, saymak demek, milleti sevmek, say
mak demektir. 

Basının sorunları da gerçekte birkaç bin kişinin 
özel soranları değil, milletin ve demokratik rejimin 
sorunlarıdır. Meseleye bu açıdan bakıldığı zaman ba
sının «sorunları, küçük - büyük ayrımı yapılmaksızın 
değer ve öncelik kazanır. 

Şimdi, 10 milletvekili arkadaşımız, basın camiası 
için büyük bir sorun ve ıstırap kaynağı haline gelen 
bir basın kuruluşunun durumunu Yüce Meclisin hu
zuruna getirmiş bulunmaktadır. Bu kuruluş, Basın 
İlân Kurumudur. 

Değerli milletvekilleri, 195 sayılı Yasa ile kuru
lan Basın İlân Kurumu, artık günün koşullarına uy
gun biçimle ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. 
Kurum, 195 sayılı Yasanın bazı hükümlerindeki boş
luklarından yararlanılarak esas amacından saptırılmış
tır. Bu boşlukları giderebilmek için çeşitli partilere 
mensup parlamenterler tarafından hazırlanan bir ka
nun teklifi de partilerin grup başkanlıklarına sunul
muştur. Yani, kurumun asıl amacının dışında bir tu
tum içinde olduğu bazı sayın A. P. li, D. P. ve 
C. H. P. li milletvekilleri ye senatörleri tarafından 
saptanmıştır. Ancak, bu teklifin, Yüce Meclislerimiz
den ne zaman ve hatta nasıl geçeceği belli değildir. 
Üstelik, Basın İlân Kurumundan doğan rahatsızlık
ların, tümü, sadece yasadaki boşluklardan ileri gel
memektedir. 195 sayılı Yasanın bugünkü haliyle bile, 
birçok kötü uygulamanın önlenmesi mümkündür. 
Hele, kurumun amacı ortaya konduğu zaman, bugün
kü icraatın yanlışlığı daha kolay anlaşılır. 

Kurum, hepimizin bildiği gibi resmî ilân ve rek
lâmları yayın organlarına dağıtmaktadır. Resmî ilân, 
devlet eliyle yapılan maddî destektir. Bu fedalkârlığın 
amacı da, fikir hayatını desteklemek ve geliştıirmek-
tir. Nitekim, demokratik ülkelerin çoğunda devlet, 
çeşitli yollarla yayın organlarım desteklemektedir. 
Türkiye'de yardım şekli olarak resmî ilânlar düşünül
müştür. Bu Devlet eliyle yapıldığına göre, eşit ölçü
ler içinde dağıtılması ve hakkı olmayanlara da veril
memesi gerekir. Uzun seneler süren mücadeleler so
nunda mevcut yasa ile bir bakıma eşit dağıtım sağ
lanabilmiştir; ama, bu Devlet yardımından hakkı ol
madığı halde yararlananların sayısı da giderek art
mıştır. Yani, bir eşitsizlik giderilirken bir başka türlü 
Devlet sırtından haksız kazanç sağlama imkânları 
yaratılmıştır. 

Burada açıkça ifade etmek gerekirse, kurumdaki 
yanlış ve ürkek yönetim yüzünden Devletin soyulma
sına imkân verilmektedir. Şu anda tespit edebildiğim 
kadarıyle yalnız İstanbul'da 28, Ankara'da ise 26 ga
zete resmi ilân dediğimiz Devlet yardımından yarar
lanmaktadır. Bu gazetelerin isimlerini sayabilecek bir 
vatandaş değil, bir basın mensubunun dahi çıkabilece
ğine ihtimal vermiyorum. Bu gazeteler değil satıl
mak, satışa bile çıkarılmaz. Azaltıla azaltıla 12 kişiye 
düşürülen kadroları bile yoktur. Bu kadrolarda ger
çek bir veya iki gazeteciden sonra kurumun istediği 
asgarî kadrolar dost, akraba ve birkaç basın kartı 
heveslisi ile doldurulur. 
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Özellikle Devletin parası olunca bir tek kuruşun 
hesabı bile sorulur, ama rakam küçümsenecek gibi 
de değildir. Bahsettiğim tipte bir sabah gazetesinin 
yıllık resmî ilân geliri aşağı - yukarı 1,5 milyon lira 
civarındadır; ama bazı matbaalarda birden fazla ga
zete dizilir ve basılır. Çoğunlukla bu tip gazeteler di
zilmiş hazır yazıları bile birbirinden alarak kullanır
lar, haber toplamayan, fikri olmayan ve kadrosunda 
gazeteci çalıştırmayan bir gazetenin ülkemizin geliş
mesi ve halkın aydınlatılması için ne gibi katkısı ola
bilir? 

195 sayılı Yasanın bir başka amacı da, işçi hak
îkidir. Nitekim resmî ilân dağıtımında işçilere ödenen 
meblâğ dikkate alınır. Bordrolar tetkik edildiği zaman 
50 bin liraya, 100 bin liraya ulaşanların da olduğu 
görülür. Bu binlerin çok az bir miktarı çalışanın eline 
geçer, üst tarafı ise dost, akraba ve arkadaşlar tara
fından imza edilir, ama para o gazetenin sahibinin 
cebine girer. Bu tip gazetelerde durumun böyle oldu-

- ğu basın camiası içinde bulunanların çoğunluğu tara
fından bilinir, ama yine de aynı tatbikat sürer gi
der. 

Değerli milletvekilleri, bu suretle fikir hayatının 
gelişmesi için düşünülen fedakârlık, adı sam bile du
yulmayan birtakım gazete işverenlerinin keyfî tasar
ruflarına bırakılmış olmaktadır. Ayrıca devlet kuru
luşlarının verdiği bazı önemli ilânların, satmayan hat
ta dağılmayan gazetelerde yayınlanmasının mahzur
ları da saymakla bitmez. İlânın amacı duyurmak ol
duğuna göre, duyurulmayan ilândan ne fayda sağla
nabilir? Çeşitli kuruluşlarda vatandaş da bu yüzden 
büyük zararlara maruz kalmaktadır. Meseleye mesle
kî açıdan bakıldığı zaman da çeşitli mahzurlar orta
ya çıkmaktadır. Basın İlân Kurumunun tatbikatı bu 
çileli ama şerefli mesleğe gölge düşürecek bir gelişme 
göstermektedir. Gazeteci; halk yararına, halktan ya
na hizmet veren insandır. Beğenmediği, inanmadığı 
fikirlere karşı çıkar, kavga verir, ezenle soyanla bera
ber değildir, ezilenin soyulanın yanındadır. Gerçek 
gazetecinin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de
ki tarifi de budur, ama 195 sayılı Yasadaki boşluklar 
ve Basın İlân Kurumunun tutumu, Türkiye'de sat
madan sadece resmî ilânla yaşayan gazetelerin çoğal
masına yol açmıştır. Bu ise açıkça yasaların çiğnen
mesi, bir hakkın suiistimali demektir. Bunu yapanlar 
yukardaiki gazeteci tarifine uymaz, böyleleri milletin 
hizmetinde değil, keselerinin hizmetindedir. Gerçek 
gazeteci, bu tip gazeteciden şikâyetçidir ve tutumla-
Mnı da mesleğin onuruna uygun görmemektedir. Ba-
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sınla hiç ama hiç ilgisi olmayan çeşitli meslek men
suplarının cebinde gördüğünüz basın kartları, hep 
bu satmayan ve gerçek gazeteci çalıştırmayan resmî 
ilân alabilen gazeteler tarafından sağlanmaktadır. 

Nasıl, senatör ve milletvekili olmayan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi hüviyeti taşıyamazsa, gazeteci 
olmayan da bu meslek mensuplarının kullandığı hü
viyetleri taşıyamamahdır. Nasıl bizler parlamenter ol
mayanların Meclis hüviyeti taşımasına razı olmazsak 
ve bunda sakınca görürsek, gerçek gazeteci de kendi 
hüviyetinin meslekten olmayanlar tarafından taşın
masına razı değildir ve bunda da sakınca görmekte
dir. Bunun sorumlusu ise Basın İlân Kurumudur. 
Demek ki, Basın İlân Kurumunun bugünkü yanlış 
uygulamasının gazetecilik mesleğine de zararı var
dır, fikir hayatını geliştirmek amacıyle kurulmuş bir 
müessesenin fikir hayatına ve fikir adamına zararlı 
olmasına razı olmak ise, mümkün değildir. 

Yasalara saygılı, mevcut yönetmeliklere uygun 
kadro bulunduran ve satış yapan yayın organları, gi
rişimlerimizden rahatsız olamazlar; üstelik memnun 
olurlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, yukarıda 
saydığımız sebepler dolayısıyle haksız kazanca imkân 
veren, gazetecilik mesleğine zararlı hale gelen ve ku
ruluş amaçlarına ters düşen Basın İlân Kurumu hak
kında Meclis Araştırması açılmasından yana olduğu
muzu belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Usumi. 
Önerge sahiplerinden başka söz isteyen? 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Şimdiye kadar grupları adına söz isteyen başka 

üye bulunmadı ve bize intikal etmedi. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Dokuz arkadaşımla birlikte Türkiye'de gerçekten 

rejim açısından büyük önem taşıdığına inandığım 
Basın İlân Kurumunun çalışmalarına ilişkin vermiş 
olduğumuz Araştırma Önergesinin üzerindeki görüş
lerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Bildiğiniz gibi özgür basın, kamuoyunun özgür 
ortamda noksansız oluşması ve nihayet basın sanayi
inde çalışanların güvenceleri açısından önem arz et
mektedir. Kuruluşun büyük önemi vardır, anlayışın, 
kavramın büyük önemi vardır. 



M, Meclisi B : 89 14 . 4 . 1976 O : İ 

Bugünkü durumu eleştirmeden önce bir ünlü 
Fransız hukukçusunun aşağıdaki satırlarım okumak 
'isterim. Morandiere adındaki bir hukukçu, aynı za
manda bilim adamı ve vaktiyle Paris Üniversitesinde 
dekanlık yapmış olan kişi, basın özgürlüğüne ilişkin, 
basının özgür çalışmasına ilişkin bakın şunları söy
lüyor. 

«Düşüncelerini özgür olarak yazıp basabilmek 
için, genellikle pahalı olan basma ve yayma araçları
nı kullanma olanaklarına sahip olmak gerekmekte
dir. Bu nedenle bu ekonomik olanaklardan yararla
nabilenler, fikirlerini basıp yayabilirler. Bunlara sa
hip olmayanlar için ise, bu olanaksızdır. Böylece 
Anayasanın herkese tanımış olduğu bu özgürlük, eko
nomik eşitsizlik yüzünden herkes için değil, bazı kim
seler için var olacaktır. 

Şu halde, kişiler arasında da bozulmuş olan den
geyi düzeltmek, basın özgürlüğünün işlemesini sağla
mak devlete düşmektedir. Devlet, bunu bazı kolay
lıklar tanıyarak yapar.» 

Fransız bilim adamının yukarıda tekrarladığım 
görüşü, insan haklarına dayalı, ileri toplumların be
nimseyip uygulayabildikleri bir demokratik rejim, 
basın bütünleşmesinin ifadesidir. 

Çağımızın koşulları içerisinde basın, zaman za
man krizlerle karşılaşmakta, daha başika bir deyimle 
rejimdeki yozlaşma daha da ağır bir ölçüde basın 
hayatına yansımaktadır. Ortaya çıkan ağır faturayı 
ise, toplumun suçsuz geniş kesimi, geniş kanadı ka
çınılmaz biçimde ödemek zorunda kalmaktadır, Etki 
tepki mekanizmasının aksadığı, halkın özgür düşün
ce ve fikir akımlarına karşı kapalı hale getirildiği 
devrelerde kriz daha da dayanılmaz hal almaktadır. 

Türk toplumu, bunu bir yakın geçmişte bütün 
acılığı ve sonuçlarıyle yaşamıştır. Besleme basının 
toplumun çeşitli katlarındaki tahribatı, bir kısım zi
hinlerde hâlâ derin izleriyle kendisini göstermektedir. 
İpotekli kalemler, düşünce olarak, yöntem olarak ki
ralık beyinlerin ürettiğini, fikir diye ileriye sürmüş
lerdir. Geçmişte bu böyle olmuştur. Bugün de eli
mizdeki kanılara, elimizdeki belgelere göre aynı dü
zen sürüp gitmektedir. 

Bu çabalar devlet kasasından ilân, reklâm kayna-
ğıyle sorumsuzca destek görmüştür. 1960 devrim ha
reketinden sonra ve antidemokratik yasalar ayıkla
nırken, basınla ilgili, basın özgürlüğüyle ilgili bir 
belli girişim de önplana gelmiştir. 

Sağlıklı bir demokratik rejimi işletebilme gereğin
den hareketle basını sermayenin tutsağı olmaktan 

kurtaracak Basın İlân Kurumu 195 sayılı Yasayla 
oluşturulmuşt ur. 

Tüm dünyada basın, toplumsal nitelik taşıdığın
dan görevi de kamusal sayılmaktadır; yani basın, 
yalnız varlıklı kesimlerin değil, parasal olanaklara sa
hip olmayan toplumun geniş kesiminin de tartışma
sız malıdır, onun da hizmetindedir. 

Değerli milletvekilleri, 195 sayılı Basın İlan Ku
rumu, Yasası aslında bir demokratik kuralın yerine 
getirilmesi amacıyle yapılmıştır. Ne varkj, aradan 
geçen sürede, özellikle son yıllarda yasanın öngördü
ğü egemen güçlerin baskılahyle amacından saptırıl
mıştır. Hiç bir fikrî içeriği olmayan, tirajı ile ekono
mimize yalnız yük olan, kadroları baba, oğul eniş
telerden oluşan, adı, sanı bilinmeyen sözde gazeteler 
devlet kasasından yine beslenir hale gelmiştir. 

Zamanım eğer uygun olsaydı, size Ankara, İstan
bul ve İzmir'de çıkan gazetelerin isimlerini sayabil
miş olsaydım görecektiniz ki bunların büyük bir kıs
mının ismini, cismini ancak benim ifademle öğren
mek fırsatını bulacaktınız. 

Bugün İstanbul'da 38, Ankara'da 27, - yalnız üç 
büyük ili kastederek söylüyorum - İzmir'de de 7 ta
ne günlük gazete çıkmakta ve bunlar bu yoksul ül-
keiı.A Devletin kasasından yılda 105 698 335 liralık 
- Basın İlan Kurumunun raporlarına dayanarak söy
lüyorum - yardım görmektedir. 

Şimdi açıkça ifade edelim, hem ülkede tezviratı 
yürüteceksiniz, «Basın özgürlüğü» adı altında bir bel
li fikrî oluşmayı sağlayacaksınız, sağladığınızı ilan 
edeceksiniz. Bu gerekçe ile, yoksul halkın malı olan 
Devlet kasasından milyonları cebinize indireceksiniz, 
ondan sonra da, «Basın özgürlüğü» adı altında türlü 
tezviratları geliştireceksiniz. Söylentiler arş-ü âlâya 
çıkıyor, adı sanı belli olan ve bugünkü iktidar kana
dının yanıbaşında bulunan Son Havadis gazetesi bir 
bomba olayı ile kamuoyunun dikkatlerini üzerine çe
kiyor. Söylentiler var; - burada genellikle gündem dı
şı konuşmalarda, bu tür araştırmalarda cevap verme 
eğiliminde olan bir Bakanı da şu anda karşımda gö
rüyorum, öyle zannediyorum ki biraz sonra, karan
lık kalmasına çalışılan bu ifade edeceğim konu üze
rinde de kendi üslubu ile, dirayetiyle büyük açıkla
malarda bulunacak - söylentiler var, Devletin kasa
sından, bastığı gazete sayısı, iş adamları ve sanayici
lerin yayınladığı bültende ifade edildiğine göre tirajı 
10 984 olan Son Havadis gazetesi, Basın İlan Kuru
munun en son raporuna göre, 2 280 261 lira Devlet 
olanaklarından yararlanmış. 

— 622 — 
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«Basın özgürlüğünü savunuyorum», «Fikir öz
gürlüğünü savunuyorum» adı altında çıkan bu gaze
te, demin de ifade ettiğim gibi, bir süre önce bir 
bomba olayına tanık oldu. Söylentiler güçlenecek 
derecede iddia noktasında, kesinlik noktasında yo
ğunlaşmış durumda. «Son Havadis gazetesi, bomba
yı bizzat kendi tertibi ile gazetesinde patlattı» gibi 
söylentiler vardır. Öyle zannediyorum ki Sayın Ba
kan biraz sonra burada bu konuda da açıklama... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Burada kendisini 
müdafaa edemeyecek müesseselere niye sataşıyorsu
nuz? 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Beyefendi hiç 
telâşlanmayın, ben iddia ediyorum, siz de kalkarsı
nız, dersiniz ki; «Bombayı biz koymadık ama çok 
dirayetli Hükümetimiz koyanı bulacaktır.» 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Solcuların hepsi
ni solcular öldürüyor... 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Ama bulduğu
nuz an bilesiniz ki, suçlunun adresi mutlak sizin ara
nızda olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, iki dakikanız kaldı 
efendim, lütfen toparlayınız. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Burada kendisi
ni müdafaa edemeyen müesseselere niye sataşıyor
sunuz? 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Burada kendi
sini müdafaa edemeyen müesseselere sataşmıyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Araslı lütfen cevap vermeyin 
efendim. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sayın Başka
nım, lütfen izin verin de söyleyeyim : Kendisini mü-
dafa edemeyen değil, bu Devletin kasasını soyan, bu 
Devletin kasasının dibine dan eken birtakım müesse
selerin Devlet eliyle nasıl koruduğunu basın ilan ku
rumu aracılığı ile bunlara nasıl ulufe dağıtılır gibi pa
ra dağıtıldığının hesabını soruyorum. Elbetteki... 

BAŞKAN — Evet, bu araştırma sonunda meyda
na çıkacak efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kâğıt kararname
sini nasıl çıkarmıştınız? 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sen de kalkar 
burada hangi kararnameyi nasıl çıkardığımızı söy
lersin. Sizin nasıl soygun yaptığınızı ben söyleyece
ğim, siz de bizim tasarruflarımıza ilişkin görüşleri
nizi söyleyeceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim, vakti
niz doldu. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Basın İlan Ku
rumu bugün, artık iyice kokuşan işleyiş yöntemiyle 
basın sanayiine emek, sermaye arasındaki ekonomik 
dengeyi de onarılmaz biçimde tahrip etmiştir. Görev -
lerinden biri ve en önemlisi de basın özgürlüğünü 
özel girişimin tasallutundan kurtarmak, özel girişime 
karşı güvence altına almak olan Basın İlân Kurumu 
sermaye çevrelerinin uydusu olarak nitelikleriyle ger
çek basını temsil eden gazeteleri de tam bir malî ab
lukaya almıştı. Bugünkü uygulamasıyle Basın İlan 
Kurumu gerçek basın özgürlüğünden yana, gerçek 
tarafsız kamuoyunu oluşturulmasından yana olan ba
sının yanında değil, ama şimdi biraz sonra tirajlarını 
bir kaç cümle ile sıralayacağım, kendilerinden yana 
kendi düşüncelerinden yana birtakım gazetelerin ya
nı başında bulunuyor. 

BAŞKAN — Sayın Araslı vaktiniz doldu ve son 
cümlelerinizi rica edeceğim. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sayın Başka
nım, sataşmalar dolayısıyle izin verirseniz geçen za
manı değerlendireyim. 

BAŞKAN — Onu hesap ediyorum efendim, yal
nız son cümlelerinizi rica ediyorum. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Şimdi, yine elimde Basın İlan Kurumunun dağıt
tığı paralara ilişkin, ama işadamları ve sanayiciler 
derneğinin birtakım gazetelerin tiraj listeleri var : 
Örneğin; İstanbul'da çıkan Millet Gazetesi tirajı 
13 644, 1 142 355 lira bu yoksul ülkenin kasasından 
bir yılda ilan geliri almış. Son Havadis Gazetesi -
demin zikrettim - 10 984 baskısı var, bunun da Ba
sın İlan Kurumu aracılığıyle yoksul halkın kasasın
dan aldığı yıllık ilan geliri 2 280 261 Türk lirası. 
Ortadoğu Gazetesi 10 333 tirajı var, 1 919 655 lira 
Basın İlan Kurumundan ilan geliri almış ve Dünya 
Gazetesi 5 495 tirajı var, 1 654 285 lira Basın İlan 
Kurumundan ilan geliri almış. 

Değerli arkadaşlarım, saydığım bu rakamlara özel
likle iktidarın kontrolü altında olan, özellikle iktida
rın emri ve buyruğu altında olan birtakım bankala
rın... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Araslı, 
Cumhuriyetten niye bahsetmiyorsun. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sayın Özçelik, 
Cumhuriyetten de bahsedeyim, bu saydığım gazete
ler... 

BAŞKAN — Sayın Araslı, bu şekilde konuşmalar
la netice alamayız efendim çok rica ediyorum. 
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DOĞAN ARASLI (Devamla) —< Elbette, ama 
değerli arkadaşıma hiç olmazsa bir kez görüşümü arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Listede varsa okuyabilirsiniz efen
dim, 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sayın Başkanım 
izin verirse gerçekten yayın hayatiyle gurur duydu
ğumuz Cumhuriyet Gazetesinin de tirajını zatıâlinize 
intikâl ettireyim. Cumhuriyet Gazetesi 106 108 tirajlı 
bir gazete. Demek ki, sizin ve sizinle aynı zihniyeti 
paylaşan insanların çatısı altında sığınmaya çalıştığı 
birtakım besleme basının topunun bir araya gelse, 
onunun bir araya gelse ulaşamayacakları bir rakama, 
ulaşamayacakları bir tiraja sahip. Onun için ben bu
rada, solcu diye sizin bir yerde suçladığınız, aslında 
solculuğuyle gurur duyduğum, solcululuğumla övün
düğüm, gurur duyduğum bir fikriyatın temsilcileri
nin, Basın İlan Kurumundan aldıklarının, almaları 
gerektiğinin çok altında olduğu inancını da ayrıca ta
şıyorum. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Allah sana ba
ğışlasın. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Çok değerli ar
kadaşlarım, bir başka konuyu daha burada ifade ede
rek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Basın İlan Kurumunun bugünkü uygulamasının 
doğal sonucu olarak gazetelerde çalışan gerçek fikir 
üreticisi olan fikir işçilerinin de hakları baltalanmak 
üzeredir ve babalanmaktadır. Onun için, arkadaşla
rımla beraber vermiş olduğumuz bu Araştırma Öner
gesi kabul edilirse zannediyorum ki, birtakım arka
daşlarımızın kafasında buğulu durumda bulunan, 
müphem olan birtakım gerçekler su yüzüne Yüce 
Meclisin aracılığıyle kamuoyuna yansımış olacaktır, 
bu Araştırma Önergemize olumlu yönde oy verece
ğiniz inancını taşıyorum, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Adalet Partisi 

Grupu adına söz istiyorum efendim. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkanım, 

önerge sahiplerine söz verildi... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, grup
lar adına bu konuda söz verilmez. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, daha evvel grupunuza 
söz için sormuştum, cevap gelmedi, efendim. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ay
nı müzakerenin içerisindeyiz. Müsaade ederseniz, bu 
konudaki görüşümüzü grup olarak arz edeyim. Celse 
kapanmış değildir, aynı gündem maddesi müzakere 
ediliyor. Geçmişi de vardır, bu konuda teamül de 
vardır. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel sordum ben, 
bir cevap gelmedi sizden. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
şimdi istiyorum. Müzakere bitmedi, şimdi grup adı
na söz istiyorum, grup adına konuşma hakkım var. 
Şimdi konuşmayacaktım, fakat bazı mevzular konuş
mayı gerektirdiği için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazınız var mı, efendim? 
ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 

grup adına konuşmaya yetkilidir, izin veriyoruz efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bu 
konuda grup adına sözcüyüm, efendim. 

BAŞKAN —• Adalet Partisi gmpu adına Sayın 
Ataöv, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (Antal
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Basın konusunda istenmiş olan, Basın İlan Kuru
mu hakkında istenmiş olan Araştırma Önergesinin 
karşısında değiliz. Her şeyin, Devletin her icraatının, 
Hükümetin her tasarrufunun araştırılması ve bunun 
gün ışığına çıkmasının taraftarıyız. 

Ancak, bu araştırmayı vasıta ederken burada ken
di felsefesini ifade eden gruplar, beyanlarında bazı 
yanlış anlamlara vesile oluyorlar. 

Araştırma, Türkiye'de Basın İlân Kurumunun tu
tumu veyahutta Türk Basınının meselelerinin araştı
rılması değil, bazı gazetelere verilmiş olan ilan ücret
lerinin çokluğu veya azlığının araştırılması manası
na geldi. Yani, önerge, burada önerge sahibinin açık
lamasından sonra ağırlığını kayıp etti. Ezcümle bir 
gazeteyi ele alarak, tirajı 10 OOO'miş, ona çok ilan 
verilmiş, bir gazeteyi ele alarak ifadede bulunuldu. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu bu konu
lara girmedi, grupu gayet teknik konular üzerinde 
durdu ve aynen iştirak ediyorum. Sayın Usumi'nin 
beyanları gayet güzeldi ve gazete şahsiyetlerine de in
medi ve ben o grup konuşmasından sonra, grubu
muz adına bir görüşme yapmada da fayda mütalaa 
etmedim. Nasıl olsa araştırmanın lehinde olacağız. 
Binaenaleyh, parmağımızı kaldırırız, Meclisin zama
nını almayız dedim. 
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Yalnız, önerge sahibi beyanda bulunurken «sö-
mürdü, Hazineyi sömürdü, yedi, yağmalandı» tarzın
da sözler söyledi. Şimdi, kim sömürmüş, kim yağma 
etmiş, neyi yağma etmişler; bunu aramada fayda var. 
Yalnız, bunu söylerken burada solculuğyle bahtiyar 
olan arkadaşın. 

DOĞAN ARSLI (Kars) — Doğru, bahtiyarım. 
İHSAN ATA.ÖV (Devamla) — Tabiî, siz güle 

güle bahtiyar olunuz. Cenabı Allah bizi sola götür
mesin, biz solculuğumuzla bahtiyar değil, solculuğu 
zül telâkki ederiz. Bizim anlayışımız da bu. 

_ DOĞAN ARASLÎ (Kars) — Tabiî. 

HASAN BASRt AKKtRAY (İstanbul) — Siz o 
dereceye zaten çıkamazsınız. 

BAŞKAN — Karşılıklı. konuşmayalım efendim. 
Lütfen yeni sataşmalara da meydan vermeden fikri
nizi ifade edin Sayın Ataöv. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Siz kimsiniz ki, 
kabul edesiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aman kabul et
tiklerinizle güle güle kirlenin -kardeşim, ona talip olan 
yok zaten. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Siz kimsiniz, sol
culuk kim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) - - Talip olan yok. 
Fakat... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen mevzua, mevzua 
gelelim efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Fikir özgürlüğün
den bahseden, fikir özgürlüğünü savunan... 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — O fikir özgürlü
ğüne alışacaksınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ve fukaradan, 
fakirden yana olduğunu iddia eden siyasî teşekkül, 
burada basın ağalarını, zengin basın tröstlerini savun-
mamalıdır. O küçük gazetelerin de ocaklarında, ma
kinelerinin başında, mürekkeplerinin başında ekmek 
yiyen fukara işçilerin olduğunu unutmamalıdır. O 
küçük gazetelerin de bu memleketin büyük bir kitle
sine hitap ettiğini, fukara bir kitleye hitap ettiğini, 
onların da küçük vatandaş teşekkülleri olduğunu ih
mal etmemelidir. «Özgürlükten yanayız» deyince, 
mutlaka milyonlar basan, beşyüzler basan gazeteler 
özgür oluyor, orada fikir özgürlüğü tahakkuk edi-
yorda, beşbin basan, bin basan, yüz basan gazetenin 
sütunlarındaki fikir olmuyor mu? Niçin bu küçük
leri, fukaraları, yoksulları kimsesizleri itiyorsunuz, 
onlara Devlet el uzatmasın diyorsunuz. Basın İlan 
Kurumu, bütün mevcudiyetini 100 000 1er basan, 

2O0 000 1er basan tröst - gazetelere, patronlara versin 
diye burada patronları savunuyorsunuz, çıkıp halkın 
huzurunda fukaradan yana oluyorsunuz. Doğru mu
dur bu? (A. P. sıralarından alkışlar.) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Yani Son Havadis 
küçük patron değil mi? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, Son Hava
dis küçük teşekkül, biz bu kanaatteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Araslı karşılıklı konuşmaya
lım. Nasıl olsa bunlar meydana çıkacak efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz ne tröst bası
nı, ne büyük patronu, ne küçük gazeteyi ayırıyoruz. 
Biz Türk basınında bu işe emek veren, kalem oyna
tan, fikir kullanan, mürekkep yalayan bu cefakâr in
sanların hepsini aynı şekilde Devletin imkânlarından 
faydalansın istiyoruz. Biz Adalet Partisi olarak sözde 
de fiilde de bu... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sözde. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Size göre sözde, 
sizin ki sözde. Neden; Çünkü siz gidersiniz Altındağ'a 
açtan, fukaradan bahsedersiniz, gelirsiniz burada An
kara'nın en büyük trostüriü partinizin bağrına basar, 
iş adamına burada söğersiniz, orada onları översiniz. 
Biz öyle değiliz. Biz bu kürsüde ne söylüyorsak ora
da da onu söylüyoruz, burada da onu söyleyeceğiz 
ve diyoruz ki; patron gazeteden yana değil, patron 
tröstten yana değil, basından yana olalım. Bu gü
cü, bugün 5 000 basan bir gazetedir, Devlet elinden 
tutar, içerisinde 50, 60 tane fukara vatan çocuğu ek
mek yiyordur, onu da tutalım. İtmeyelim onu, Dev
let niçin el uzatsın buna demeyelim. Sen 100 000 bas
mıyorsun, seni tasfiye edelim hayattan; Türkiye'nin 
basın hayatını yalnız dört, beş tane büyük tröst yap
sın demeyelim. O küçük gazeteyi de bağrımıza basa
lım. Orada çalışan fukara işçiyi de bağrımıza basa
lım. 0,500 000, 1 030 000 basan memlekete hizmet 
eden büyük. gazeteyi de bağrımıza basalım. O, o bü
yük gazete içerisinde 100 yerine 500, 500 yerine 5 000 
işçi çalıştırdığı için o müteşebbise de teşekkür ede
lim. Onu da Devlet himayesine alsın. Bunu da Dev
let himayesine alsın, bunun içerisinde tefrik yapmaya
lım. Bunun birisi milliyetçidir, birisi sola kaymıştır, 
sola kayanı bağrımıza basıp* milliyetçiliği savunanı 
burada kötülemeyelim. 

Son Havadis gazetesi milliyetçiliği savunan bir 
gazetedir. Milliyetçiliği mahkemeye verebilirsiniz; ama 
Son Havadis gazetesini mahkemeye veremezsiniz. 
Çünkü, Son Havadis 10 '300 basıyorsa, Son Hava
dis gazetesini 10 000 milliyetçi okuypr. Bu itibarla, 
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o küçük gazeteyi hor görmeyiniz. Onun da okuyucu
su var, onun içerisinde çalışan insan var, ondan da 
ekmek yiyen var; tıpkı, Cumhuriyet'te olduğu gibi, 
Milliyet'te olduğu gibi, Hürriyet'te olduğu gibi. Biz, 
nasıl ki, «Bir Milliyet gazetesine niçin Devlet im
kân veriyor, niçin bunu ilanlarla besliyor?» demi-
yorsak, bizler nasıl bu kürsüde, «O fukara gazete
lerin yanında büyük gazeteler de Devletin imkânla
rından faydalansın» diyorsak, siz de böyle deyiniz. 
Yalnız burada değil, koridorda da böyle deyiniz, 
meydan da böyle deyiniz, fukaranın yanında da böy
le deyiniz, deyiniz, dediğiniz gibi görününüz. 

Biz Adalet Partisi Grupu olarak bu araştırmanın 
lehinde oy kullanacağız. Hiç bir şeyden çekindiğimiz 
yoktur. Bizim zamanımızda yapılmış olan eğer, bir 
ödeme varsa, o ödemenin bütün detayları ile hesap
ları verilir. Bizden evvelki ödeme yapanlar gibi, 
Türk basınından küçük gazeteleri silmek üzere tröst 
bir gazetenin idarecisi tarafından verilen bir direktif
le nasıl bir kâğıt kararnamesi çıkarıldığını ondan 
sonra basının baskısı ile bu kararnamenin sonradan 
nasıl değiştirildiğini bilen bir parlamenter olarak, 
Türkiye'de, daha bundan çok geriye değil, yeni ya
pılmış, Cumhuriyet Halk Partisinin basın yönünden 
yapmış olduğu icraatları bilen bir kişi olarak, de
ğil yalnız şimdi, Basın - İlan Kurumunun Kuruldu
ğundan bugüne kadar bütün icraatının araştırılması
na, varsa, yağma edilmiş, sömürülmüş bir şey varsa, 
bunların hesabının sorulmasına taraftarız. 

1. — Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge -
gelerin görüşülmesinde İçtüzüğün 100 ncü maddesinin 
tatbikatı hakkında. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir dakika
nızı istirham edebilir miyim efendim? 

Bir yanlış uygulama olmaması açısından gelecek 
toplantılarda... 

BAŞKAN — Bunu ben tasrih edeceğim efendim: 
Bir dafaya mahsus olmak üzere... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Arz edeyim 
efendim, ı̂ en mecburum bunu İçtüzük açısından, usul 
bakımından size ar zetmeye, söz vermeniz için diren
meye mecburum. Çünkü, usul bakımından böyle bir 
gelenek s-çıiırsa, denetim mekanizması çalıştırılırken, 
sayın Başkanlık Divanının bu uygulaması teamül olur. 
Onun için, müsaade edin; dün de bir yanlış uygula
ma... 

A. P. Grupu olarak bu önergenin lehinde oy ve
receğimizi saygı ile arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
Önerge üzerindeki görüşmeler... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın hatip, önerge sahibinin konuşmalarına da
yanarak, Cumhuriyet Halk Partisine sataşmada bu
lunmuştur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne grupu Sayın 
Başkanım? Cumhuriyet Halk Partisi benim muhata
bım değil, hiç taşamadım. Hatta C. H. P. Grupu söz
cüsünü takdir ettim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN — (İstanbul) — «Halk Par
tisi muhatabım» diyen hatibi Halk Partisi hiç bir 
zaman muhatap almamıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Haydi oradan hay
di be! Ben bilirim... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı... 

' ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, bu
rada işporta satıcılığı yapmıyoruz; hatibi susturunuz; 
ihtar edilmiştir, size hitap etmek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisini itham edici konuşma
sına cevap hakkı talep ediyorum, İçtüzüğümüzün 70 
nci maddesi gereğince. Arz ederim. 

BAŞKAN — Zabıtları inceletip lâzım gelen mua
meleyi yapacağım; zabıtları inceleteceğini efendim, 
getirteceğim. 

BAŞKAN — Usul hatası 'bakımından buyurun 
efendim. 

Sayın Uysal, yalnız, çok kısa rica edeyim, vak
timiz d'olmaik üzerfe. 

Buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Bir meseleyi bundan sonraki görüşmelerimizde 
sayın Başkanlık Divanının uygulamada lbir gelenek 
haline getirmemesi 'için ifade etmek durumunda kala
rak islöz aldım. 

Şimdi, dün de burada yanlış bir uygulama oldu; 
o uygulamada da yanlış bir karar verildi. Bu karar, 
Kanunlar Müdürünün, değerli, Meclis Kanunlar Mü
dürünün, Meclis Başkanlarına, İçtüzük uygulamasın
da ve her uygulamada, fikrini, mutlak içtüzüğe uy
gun, geçerli bir uygulama olarak empoze etmesinden 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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doğuyor. Bu meseleye Başkanlık Divanının dikkatle 
eğilmesini istirham ediyorum. İçtüzüğümüzün her
hangi bir maddesinde, Meclisimizi yöneten Başkanın 
uygulamasının İçtüzüğe uygun olması bakımından 
Kanunlar Müdürünün sözü, mutlaka dikkate alınması 
gereken bir ısöz olarak mütalâa edilmemeli, bîr yo
rum olarak mütalâa edilmemelidir. Böyle bir müta
lâa önplana alınırsa, Meclisi yöneten Başkanlarımız 
yanılgılara düşer. 

Dün ourada bir önerge verildi. O önergenin Mec
liste oylamaya sunulup sunulmaması karşısındaki 
görüş Kanunlar Müdüründen alındı, oylamaya sunul
madı. Halbuki, doğru değildi. Çünkü, İçtüzüğümüz
de, haftalık çalışmaları planlama ve bu plana göre, 
istişarî karar niteliğindeki plana göre, tavsiye edilecek 
karar niteliğindeki plana göre, Meclisimizin Genel 
Kuruluna arz edilmesiyle İlgili hususlar Danışma Ku
rulunda görüşülür. Doğru. «Bir hafta içerisinde kaç 
gün çalışılacak, çalışılan günlerin çalışma saatleri kaç
ta başlayacak kaçta bitecek?» Bu da doğru; fakat 
Genel Kurullar, gündemine hâkim olduğuna göre, 
saat 19,00'dan sonra başlanmış olan bir kanun üze
rinde... 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Cevap vereceğim efendim, usul hak
kında konuşuyorlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Başlanma
mış hir kanun üzerinde demiyorum, başlanmış olan 
lbir kanun üzerinde görüşmenin uzatılıp uzatılmaması 
konusundaki kararı Genel Kurulumuz verecek. Bu
nu oya sunmama hakkı Başkanlıkta yoktur. Bu <bir. 
Bu, dünkü 'bir yanlış uygulama (idi. 

ŞENER BATTAL (Konya) — 56 ncı madde. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bugün de 
bir yanlış uygulama yapıldı. O da şu, okuyorum 100 
ncü maddeyi ki, genel görüşme ile Meclis araştırma
larının üzerinde uygulanacak olan usul aynıdır, ge
nel görüşme ile ilgili önerge üzerinde evvelâ Hükü
met Icönuşuyor, 100 ncü maddede koymuş. Hükümet, 
Önerge'de 'bulunmadığını ifade etti. Birinci kez bu
lunmadığı için, bir kere bulunmadığı, için, ikinci defa 
bulunmaması durumunu Başkanlık doğru mütalaa 
ederek, Meclîs araştırması konusunun müzakereye 
açtı. Doğru. O halde, Hükümet konuşmadı, Hüküme
tin sırası geçti; arkasından, siyası parti grupları ko
nuşacak, 100 ncü maddeye göre; Sayın Başkan sor
dular, «Siyasî, parti gruplarından söz almış olanlar 
var mı?.» Kimse söz almadı. O arada Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu sözcüsü, «Ben söz istiyorum» dedi, ko
nuştu. Bunun arkasından, 100 ncü maddeye göre, 
önerge isteminde bulunan milletvekillerinden birinci 
imza veya göstereceği imzanın konuşması gerekiyor
du. Önerge sahiplerinden birinci imzanın sahibi Aras-
lı konuştu, 'bitti. Yani, gruplar adına konuşma bitti, 
önerge sahibinin 'konuşması bitti ve Hükümetin ko
nuşması bitti. Bir muhterem parti grupundan bir ses 
geldi, «Grup adına söz 'istiyorum» dedi. Başkan ver
di. Yanlış; veremez. Çünkü, grupların konuşması 
bitti. 

Eğer, böylece bir teamülü, 'böyle bir geleneği İçtü
züğe aykırı olarak yerleştirirsek, o zaman müzakere
lerin usulünün içerisinden çıkamayız. 

Bunu tashih etmek için söz aldım Sayın Başkan; 
bir gelenek halinde olmaması için. 

BAŞKAN — Anladım efendim, ben şimdi onu 
izah edeceğim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa

yın Uysal'ın, bilhassa 56 ncı madde hakkındaki söz
leri 56 ncı maddeye aykırıdır. Müsaade ederseniz arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben izahatımı verdikten 
sonra, eğer tatmin olmazsanız, konuşabilirsiniz, size 
de söz vereceğim. 

Evvelâ dünkü tatbikatımızı söyleyeyim efendim. 
Dünkü tatbikatımızda, başlanmış olan bir mevzuun 
bitmesine çok az bir zaman kaldığı zaman, Genel 
Kurula devamlı olarak bunu sorup, ifademizi yapı
yoruz ve nihayet, uzatabiliyoruz; fakat bir 
kanunun müzakeresine başlandığı zaman, da
ha maddelerine geçilmeden ve o maddeler, 
farz edelim, 'bir yerine 6 0 - 7 0 - 1 0 0 madde olduğu 
zaman da, bu mesaiyi uzatma, 37 tane değiştirme 
önergesi vardı elimizde. Sonra, maddelere geçilmesi 
hususunda Meclis üyelerinden açık oylama istendiği 
takdirde dahi, bu müzakerenin devam etmesine im
kân yok idi. Binaenaleyh, şimdiye kadarki bütün 
tatbikatımızda, bir mevzu sonuna yaklaştığı zaman
dır ki, Yüce Meclise müracaat etmekteyiz ve o tat*. 
bi'katı devamlı bu şekilde yapmaktayız; Divan ola
rak da aldığımız karar bu merkezîdedir. 

Ancak, mesai uzatma, Danışma Kurulu kararla-
rıyle mümkün olabildiği için, bu tip önergeleri dik
kate almadığımızı ifade etmiştim. 
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İkinci uygulamamızda... 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, bu görüntü kötü. 
SENEK. BATTAL (Konya) — Sayın Başkan 56 

ncı maddeyi okursanız izahatınızı takviye eder. 

BAŞKAN — Bugünkü tatbikatımızda, bilhassa 
gensorularda tatbik edilen usulde haklısınız ve sıra
lar geçtikten sonra yeniden sıraya dönmemek usulü
nü, biz, bu tatbikatımızda yanlış olduğunu kabul edi
yor ve bunun tekerrür etmemesi için de zabıtlara 
geçmesini işitiyoruz. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, iki 
cümle ile izah edeceğim. — 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
usul anlaşılmıştır; niçin konuşuyorlar?. 

BAŞKAN — Efendim, Iberiim izahatımdan sonra 
bir açıklık varsa, onu dinleriz. Yalnız, çok kısa olsun, 
vaktimiz doldu, rica ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Çok kısa Sayın 
Başkanım. 

Sayın Başakn, çok değerli arkadaşlarım; 
Sayın Ünsal'ın biraz evvel, dünkü tatbikatla, ya

ni İçtüzüğün 56 ncı 'maddesiyle ilgili olarak söyledik
leri şey, 56 ncı maddenin metnine de, ruhuna da ta
mamen aykırıdır. Bir defa, İçtüzüğümüze göre, ç a 
lışmalar, Danışma Kurulu karaflarıyle tanzim edilir; 
ama bunun yanında, İçtüzüğümüz, Danışma Kurulun
da özel gündem yapılmadığı zaman da, 55 nci mad
desi, haftanın 3 gününde toplantı olacağını, bu top
lantı saatlerinin 15,00 ile 19,00 arasında devam ede
ceğini ilâve etmiştir. 56 ncı maddesi de, son fıkrası 
de zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak 
kaydıyle ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlan
ması amacıyle oturumun uzatılmasını amirdir. 

/. — 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) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmeler bitmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

eednler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bu kadar gerçek karşısında, bu kadar sarih bir 
madde karşısında, nasıl böyle konuşulduğunu 'izah 
etmek mümkün değildir; 'bir. 

İkincisi... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onun saati, 

dakikası ne kadar? 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, polemikten uzak, samimî olalım. 
Bundan bir birleşim evvel ben, burada, 506 sa

yılı, İşçilerle ilgili kanun 'konuşulurken, kanunun mad
delerine geçilmişken, sadece ufak bir durum kalmış 
iken, 'bunu oturduğum yerden, dışarıda çalışan işçi
lerimizin oradaki hizmetlerinin 'buradaki hizmetleriy
le birleşmesini sağlayarak, onlara kısa zamanda bek
ledikleri emeklilik ve sosyal güvenliği getireceği için, 
birleşimin devamını istediğim zaman da, Sayın Öl
çen ve Sayın Uysal itiraz ettiler. 

Sayın Başkan... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yazılı vere

ceksiniz. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Müsaade buyu

run. 
Yazılı vermeye ihtiyaç yok, Sayın Başkan da ay

nı şeyi söyledi. Çünkü, 56 ncı maddenin son fıkra
sındaki takdir hakkını kullanmak önergeye bağlı 
değil... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yazılı ver
mediniz, nasıl yok? 

.İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan is-
dediği Zaman da bu takdir hakkını kullanabilir. Sa
yın Başkan da onu kullanacaktı; ama itiraz üzerine 
vazgeçildi. 

Onun için, lütfen, gerçeklere uygun olarak bütün 
içtüzüğü samimiyetle uygulayalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Bu konuda Meclis Araştırması yapacak olan ko
misyonun 15 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçim tarihin
den başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun, gerektiğinde. Ankara dışında da ça-

VI. — GENSORU GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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lışâbilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Evvelce, Genel Kurulun 2 . 3 . 1976 tarihinde 70 
nci Birleşiminde aldığı karar ile, seçim ve 'denetim 
konularına ayrılmış 'bulunan Çarşam'ba günlerinin, 
denetim konularına işlerlik sağlamak amacı ile saat 
15.00'ten 17,00'ye kadar olması; genel görüşme ve 
Meclis araştırması önerilerinin öngörüşmelefine has
redilmişti. Saat 17,00 - 18,00 arasında, sözlü soru 

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

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, 
tuz fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Eken burada mı efendim?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Mikail İl
çin'in, mahrumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul 
öğretmelilerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Mikail İlcin?... Yok. 
Hükümet?... Yok. Ertelenmiştir. 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen °f0 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Mikail ilçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 

Birinci önergede de Sayın Mikail İlcin bulunma
mıştır. İkinci defa da bulunmadığı için soru erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Doğan Öz
tunç'un, isçilerin konut kredisine dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. 

önergelerinin görüşülmesi için karar alınmış; saat 
18,00 - 19,00 arasında da Anayasa Mahkemesine üye 
seçimine geçilecektir. 

Şimdi, ı7,00 - 18,00 arasındaki sözlü sorulara ge
çiyoruz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
zaptı getirtecek misiniz? Zaptı tetkik buyuracak mı
sınız? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 

Sayın Doğan Öztunç?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
5 .— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or

tak Pazara dair Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü sorusu. 

Sayın Buldanlı?... Yok. 
Hükümet?... Yok. Ertelenmiştir. 
6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 

Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/26) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Rauf Kande
mir'in, Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
4air Başbakandan sözlü sorusu. 

Sayın Kandemir?... Yok. 
Hükümet?... Yok. Ertelenmiştir. 
7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 

Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/27) 

BAŞKAN*—" İstanbul Milletvekili Engin Unsal' 
in, Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Babanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Unsal?... Burada. 
Hükümet?... Yok. Soru bir defaya mahsus olmak 

üzere ertelenmiştir. 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çe-
lebi'nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. 

Sayın Çelebi?... Yok. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Hükümet?... Yok. Ertelenmiştir. 
9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdı Çelebi'nin, 

1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Ahmet Haindi Çe-
lebi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların özlük 
haklarına dair Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. 

vSayın Çelebi?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Denetlemeden ka

çıyorlar. 
10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,^ top

rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

'BAŞKAN — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu. 

Sayın Oğuz?.... Yok. 
Hükümet?... Yok. Ertelenmiştir. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Sa

yın Başkan, niye kendi kendimizi aldatıyoruz? Kim
se yok işte, görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Ne yapalım? Var mı bir teklifiniz 
hu hususta? Efendim, bunları teker teker hem zapta 
geçiriyoruz, hem de mevcut olanla olmayanı tespit 
ediyoruz. 

ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Efendim, hepsini bir
den özetleyelim. «Burada, sorulan sözlü sorulara ce
vap vermek üzere Hükümet 'bulunmadı» diye şerh 
verelim, bitsin., 

BAŞKAN — Yeniden usul ihdas etmeyelim efen
dim. 

Yalnız bir şekil var efendim: Eğer, Hükümetin 
cevap veı'me durumunda olduğu sözlü soruları öne 
almak ve o şekilde sözlü soruların cevaplandırılma
sını temin etmek hususunda Umumî Heyetçe bir ka
rar alabilirsek, o zaman yalnız onları okuruz. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (Istan'bul) — Hükümet, 

uzun süredir, sıraları işgal etmemek suretiyle, dene
tim yapılmasını ve Meclisin normal çalışmaya deva
mını önlemektedir. Bu hususu oya sunmak suretiyle 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak, Hükümete 
bir uyarı mektulbu yazılmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, biz, Divan olarak bu neti
ceyi aldıktan sonra, bu hususta lâzım gelen faaliyeti 
gösteririz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, şim
diye kadar, soru soran arkadaşlar da burada bulun
muyorlar. 

BAŞKAN — Onları da tespit ediyoruz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Burada bulunma

mak suretiyle, bu milletvekilleri için de Başkanlık uya
rıda bulunmalıdır. 

BAŞKAN — Tespit ediyoruz efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

muamele gayet güzel yürüyor. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sönmez?... Yok. 
Sayın Maliye Bakanı?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

. BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?... Yok. 
Sayın Orman Bakanı?.., Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz?... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 

Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada. 
Sayın Hükümet?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 

Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

BAŞKAN — Sayın Bazencir?... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. Soru ertelen

miştir. 
15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 

Şeker Fabrikalarında uygulanan ihale yönetimine dair 
Sanayi ve Teknoloji Hakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

BAŞKAN — Ali Sanlı?... Yok. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?... Yok. Soru 

ertelenmiştir, 
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18. — İstanbul MMetvekili Gülkis Mankut'un, 
ev haûUnktrmm smyal güvenlik JıaMarma dair Baş
bakandan sSzlü soru önergesi. {6/44) 

BAŞKAN — Sayam Gülhis Mankut?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. Soru ertdenmiştir. 
19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 

P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gecsl (6/141) 

BAŞKAN — Sayın Kerem Şahin?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
20. Sırrsun M'lletveki'i L'yıs Kıhç'ın, Sam

sun'da kurulacak televizyon istayonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

BASİLAN — Sayan liyas KJIIÇ?... Yok. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?.,. Yok. Soru 

ertelenmiştir, 
21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 

iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova?... Yok. 
Sayın Bayındırlık Bakanı?.. Yok. Soru ertelenmiş

tir. 
22. — Sivas Milletvekili Enver Akova nınt 4 de

mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova?... Yok. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?.. Yok. Soru 

ertelenmiştir. 
23. — Kars Milletvekili Hasan Yddırım'ın, Kars 

Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Yıldırım?... Yok. 
Sayın bağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, Kars' 
in /Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yohm yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

BAŞKAN — Saym Hasan Yıldırım?... Yok. 
Sayın Köy îşleri Bakanı?... Yok. Soru ertelenmiş

tir. 
25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 

Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

BAŞKAN — Sayın Yasin Bozkurt?... Yok. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?... Yok. Soru 

ertelenmiştir. 

I 26. — İstanbul MMetvekili Engin Ünsal'ın, Sos-
I yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
I hak kazamın işçilere dair Çalışma Bmkrmmdan söz-
I lü soru önergesi. (6/60) 
I BAŞKAN — Sayın Engin Unsal?... Yok. 
I Sayın Çalışma Bakanı?... Yok. Soru ertelenmiş

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

BAŞKAN — Saym Yasin Bozkurt?.. .Yok. 
I Sayın Ulaştırma Bakanı?... Yok. Soru ertelenmiş-
I tir. 
I 28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev-
I let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6J62) 

BAŞKAN — Sayın Yasin Bozkurt?... Yok. 
I Sayın Orman Bakam?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
I 29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
I Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yalsuzluğa dair 
I Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan?.. .Yok. 
I Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
I 30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt-
I çe tasarruflarma ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
I m Önergesi. {6/65) 
I BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada. 
I Sayın Maliye Bakanı?... Yok. Ertelenmiştir. 
I Jl. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu-
I rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-
I na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
I önergesi. (6/66) 

BAŞKAN — Sayın thsan Arslan?... Yok. 
I Sayın Bakan?.. .Yok. Ertelenmiştir. 
I 32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet Su 
I İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş-
I kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/116) 
I BAŞKAN — Sayın Nazım Baş?... Yok. 
I Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
I 33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
I Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba- * 
I kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?... Yok. 
I Sayın Başbakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
I 34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi' Keskinin, 
I Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
I ilişkin Başbakandım sözlü soru önergesi. (6/74) 

, BAŞKAN — Saym Keskin?... Yok. 
I Sayın Başbakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
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35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

BAŞKAN — Sayın Keskin?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta

ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada. 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanı?... Yok. Ertelen

miştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan?... Yok. ^ 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Doğan Öztunç?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 

ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

BAŞKAN — Sayın Akova?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'in, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (C/8'*'. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına iliş -
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sönmez?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler

de meydana gelen gençlik olaylarına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

BAŞKAN — Sayın Baş?.. Yok. 

i Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 

• kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Büldanlı?.. Yok. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Büldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nadir Latif tslâm?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktarın, mer

hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/8?>\ 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar?,. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

49. — İçel Milletvekili İbrahim Göhepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/90) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Göktepe?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 

hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Soıyal Yar 
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

BAŞKAN — Sayın Mete Tan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
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52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
C. H P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy îşleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Kangal?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 

«Türk Yükselme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin. 

Kastamonu da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru-
önergesi. (6/102) 

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Akay?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tanın, 

haşhaş, ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

BAŞKAN — Sayın Tan?.. Yok. 

Sayın Bakanlar?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
61. Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 

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

BAŞKAN — Sayın İnce?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
62. — Balıkesir Milletvekili ilhan Ay tekin'in, ilçe 

müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

BAŞKAN — Sayın Aytekin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 

Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 

Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı?.. Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Yok. Soru ertelenmiştir 
66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm

rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın .Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
69. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-

oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
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70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan s-özlü soru önergesi. (6/119) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Mitti Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

BAŞKAN — Sayın Özdemir?... Yok. ~" 
Sayın Bakanlar?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması-
na ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

BAŞKAN — Saym Erdem?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 

olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/123) 

BAŞKAN — Sayın Ünal?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 

Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

BAŞKAN — Sayın Parlar?... Yok. 
Sayın Bakan?.... Yok, Soru ertelenmiştir. 
75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 

Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) 

BAŞKAN — Sayın Parlar?... Yok. 
Sayın Bakan?...'Yok. Soru ertelenmiştir. 
76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

191 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so 
ru önergesi. (6/124) 

BAŞKAN — Sayın İslâm?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

BAŞKAN — Sayın Gülsen?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Evliyagü?,.. Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 ytüan arasımda Tariş'te, Tmiş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarmda yönetim kurulu üyeleri
ne ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) 

BAŞKAN — Sayın Genç?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 
80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si

gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi, (6/129) 

BAŞKAN — Saym Cemil Ünal?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?... Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?... Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 12 

sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

BAŞKAN — Saym Müfit Bayraktar?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
84. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba

kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bügehan?... Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Doğan Araslı?... Yok. 
Sayın Maliye Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü SDru önergesi ertelenmiştir. 
87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'in, İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

BAŞKAN — Sayın Nazım Baş?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Necdet Evliyagil?... Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yo'k. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa

muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanmdan sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?... Yok. 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

96. — İçel 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) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?... Yok. 
Sayın Çalışma Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?... Burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

98. —Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel 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) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sönmez?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanh?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 

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

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?... Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Türk '-- Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - - Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb

rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/146) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?... Yok. 
Sayın Millî Savunma Bakanı?.... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
92. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 

Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Parlar?... Yok. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 

Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 

BAŞKAN — Sayın Rasim Gürsoy?... Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakanı?.... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
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Sayın Köy İşleri Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
101. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmazın, 

Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

BAŞKAN — Sayıri Nurettin Yılmaz?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının, 

kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl 
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı?.. Yok. 
Sayın Millî Savunma Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'in, Hacdan 

dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/166) 

BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim

yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?.. Yok. 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmazın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan dep
remle ilgili alınan tedbirlere ilişkin İmar ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/169) 

BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz?.. Yok. 
Sayın İmar ve İskân Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
107. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 

İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Toksan?.. Yok. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 

Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/172) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Toksan?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

709. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğanın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Akdoğan?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

110. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/178) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Parlar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İrfan Yankutan?.. Yok. 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kemal Anadol?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 

enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Yücel?.. Yok. 
Sayın Ensrji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
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115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu, 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (61183) 

BAŞKAN — Sayın Abdi Özkök?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nıın, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/187) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İhsan Toksan?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın pan
siyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/194) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
119. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim

yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/179) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Öncel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yüksel Çakmur?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yüksel Çakmur?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

i 23. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?. Yok. 

I Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Göncüoğlu?.. Yok. 
I Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
I 125. Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in 

Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
I iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Öztürkmen?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
J26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-

in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
I şahsin işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet 
I Bakanından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öner* 

gesl (6/199) 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Uyanık?.. Yok. 

I Sayın Devlet Bakam?.. Yok. Soru ertelenmiş
tir. 

"27. — Burdur Milletvekdi Ali Sanlı'nın. Bakan-
I lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba 
I kanından sözlü soru önergesi, (61202) 

BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-

I un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya- r 

I saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/l'88) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Anadol?.. Yok. 
I Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Tinnsi'nin 
I televizyonda yayınlanan Aşk-/. Memnu adlı dfcj film-
I de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan soru 

önergesi (6/İ89) 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Timisi?.. Y;.»k. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

I .'30. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/203) 

BAŞKAN — Sayın îlter Çubukçu?.. Yek. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu-

J nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başba-

J kandan sözlü soru önergesi. (6/204) 
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BAŞKAN — S&jm Mutat Kâhy«G§hı?.. Y©k. 
Sayın- Başbakan?.. Yok. Som fftekom-iştif. 
252. — Ankma MilletvekUi Cevat Önder'in Bü

küme? üyelerinden bambannm makam avabatatma 
parti amblemini çekemk seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) 

BAŞKAN — Sayın Cevat Önder?.. YoL 
.Sayın Başbakan?.. Yok.. Soru eHs&EBöıiştk. 
133. — İstanbul Mtbletmkiii İlhan Özbay'm, Ba

sın - Yaym Genel Müdüdüğune ilişkin Başbakandan 
tözlü soru önergesi. (6/ı2Q&) 

BAŞKAN — Sayın İlhan Özbay?. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer?. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nekkm Korkmaz?. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. Soru ertelenmiştir. 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Hdit Evli-
bazılarmın siyasi toplantılara kMtldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/19Î). 

BAŞKAN — Halit Evliya?. Yok. 
Sayın Bakan?. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?. Yok. Soru ertelenmiştir. 
138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Genç

lik ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka 
demişinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü s^oru önergesi. 
(6/195.) 

BAŞKAN — Sayın Ali Acar?. Yok. 
Sayın Başbakan ve Millî Eğitim Bakam?. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?. Yok. 
Sayın' Bakan?. Yak. Soru ertelenmiştir. 
140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An

talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/222) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özçelik?. Burada. 
Sayın Bakan?. Burada?. Önergeyi okutuyorum. 

efendim. 

Kültür Bakanlığına 
İlgi: 2 3 . 5 . 1975 

20 . 6 . 1975 tarih ve 7/564-2441/20302 sayılı ya
zılarınız. 

İlgi yazılarınıza konu, Antalya Milletvekili Fahri 
Özçelik'e ait yazılı soru önergesi süresi içinde cevap
landırılamadığından, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 
ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiş ve gün
demde yerini almıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Soru : 
1. — Antalya ilinde bulunan Aspendos Tiyotrosu 

hangi amaçlarla kullanılmaktadır? 
2. — Tarihî Tiyatrolarda yapılan güreş çalışmala

rı kültürel çalışmalar arasına girmekte midir? 
3. — 1975 yılı içinde Aspendos Tiyotrasunda gü

reş tertiplemek amacı ile hangi siyasî kuruluşlar mü
racaat etmiştir? 

4. — Antalya C. H. P. il örgütünün Aspendos Ti
yatrosunda güreş tertibi için yapmış olduğu müra-
racaata Kültür Bakanlığınızca olumsuz cevap veril
miş midir? Verilmişse sebebi nedir? 

5. — Antalya A. .P. İl örgütü tarafından Aspen
dos Tiyatrosunda güreş tertibi isteğine Kültür Ba
kanlığınızca olumlu cevap verilmiş midir? Verilmişse 
sebebi nedir? 

6. — Güreş tertibi isteği konusunda A. P. İl ör
gütüne olumlu, C H. F. İl örgütüne olumsuz cevap 
verilmişse - ki A. P. örgütü î t Mayıs 1975'te güreş 
tertiplemiştir - Bu durum haksız ve partizanca bir 
tutum değil midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN 

^Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanra; 
Evvelâ değerli arkadaş»ızın yazılı- sorasruna za

manında cevap arz -edemediğim için üzgünüm. Bu 15 
günlük süre, yazılı sorular için her halde biraz kısa 
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geîiyor. Çeşitli seyahatler d&kyısıyle Bakan olarak 
konuya zamanında muttali olamıyoruz çok kere. Bu 
sebeple- 15gun içerisinde cevapları verilemeyen yazılı 
sorular sözlü olarak cevaplandırılması suretiyle gün
deme intikal ediyor. Bu sebepten dolayı böyle bir 
sözlü soruya inkılâp dölayısıyle, "değerli arkadaşımdan 
evvelâ özür dilerim. Bu işlere karşı büyük hassasiyet 
göstermekteyim; ama bazen elimizde olmayan se
bepler dölayısıyle bu tip durumlar hâsıl olmaktadır. 

Muhterem arkadaşımızın sorularında haklılık 
vardır. Geçen sene bir tatbikat olmuştur. Kültür Ba
kanlığına bağlı müesseselerden, Ören yerlerinden çe
şitli kuruluşların istifadesi söz konusudur. Şimdiye 
kadar Kültür Bakanlığının yeni bir Bakanlık olması 
dölayısıyle bu müesseselerden istifade şekli bir yönet
meliğe bağlanmamıştır. Sadece Bakanlığa yapılan mü
racaatların, o andaki takdiri kararla cevaplandırılma
sı şeklinde tatbikat devam etmiştir. 

Geçen yıl bir siyasî partiye Aspendos Tiyatrosu 
verilmiş, birine verilmemiş burada tabiatıyle bir yan
lış uygulama yapılmıştır. Bizim bu yıl kararımız şu
dur: Kültür -Bakanlığına bağlı müesseselerin salonla
rından, ören yerlerinden istifade edilme şekli bir yö
netmeliğe bağlanmaktadır. Prensip kararları alınmak
tadır. Bu kararlar, kültürel faaliyet mahiyetinde ol
mak şartıyle çeşitli kuruluşların da ne tip kuruluşlar 
olacağını tespit edeceğiz ve yeknesak bir uygulama 
içinde faaliyet yapacağız. 

Bu itibarla, değerli arkadaşımın bundan sonraki 
tatbikatın kendisini tatmin edeceği kanaatine vara
cağını umuyorum. Bakanlık olarak da siyasî veya 
gayri siyasî kuruluşlar karşısında eşit bir tatbikat yap
ma kararında olduğumuzu arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Özçelik. 
FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Sözlerime, Sayın Bakana teşekkür ile başlayaca
ğım. Koca salon içinde birkaç milletvekili sözlü so
rulara cevap almak için bekliyor, maalesef 140 ncı sı
raya kadar olan sözlü sorulara tek cevap bulama
dık Bunun nedeni; bir kısmında milletvekillerinin, bir 
•kısmında da Hükümetin bulunmayışı. Biz çoktandır 
söylüyoruz: «Hükümet nerede?» diye. Maalesef, Hü
kümeti temsilcilerinin önünde değil de, partizan ki
şilerin önünde, bakanlıklarda veyahut ta özel toplan
tılarda görüyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Özçelik, lütfen efendim mev-
zuyu dağıtmadan konuşunuz. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Efendim, söz
lü soruma buradan gireceğim ve şimdiye kadar niçin 
cevap alamadığımı ve bu yüzden duyduğum üzüntü 
ile teşekkürümü de belirtmek istiyorum. Çünkü, sa
yın Bakan, aynı zamanda burada Hükümeti de kur
tarmıştır, 140 ncı sırada bir soruya cevap verme ola
nağını bulmuştur. 

Her ne kadar Sayın Bakan bir özürü itiraf et
mişse de; bu özürün bir defa değil, bin defa oluşu 
ve bizde de bunun devam edegeleceği kanısı bu özü
rü affettirmiyor. 

Anayasanın 119 ncu maddesi, vatandaşların hak
larının gerek siyasî gerek şahsî bir ayrıma tâbi tu
tulamayacağını ortaya koyuyor. Ama ne yazık ki, 
bakanlarımız ve onlara bağlı olan hele hele müste
şarlar, özellikle bu ayrımı göz önünde tutuyorlar. 

Düşünün ki, Cumhuriyet Halk Partisi Aspendos 
Tiyatrosunda güreş tertibi için müsaade istemiş; 
«Olamaz» diye cevâp verilmiş. Aradan bir hafta geç
miş; aynı ilin Adalet Partisi Teşkilâtı aynı tiyatroda 
güreş tertibi için müracaat etmiş, ona da «Buyurun» 
denmiş. İnsaf ile düşünün, «Bu Hükümet Türkiye 
Cumhuriyetinin Hükümetidir» derken, Türkiye Cum
huriyetine mensup olan bütün kişilerin bu Hüküme
tin vereceği nimetlerden faydalanması, çökeceği kül
fetlerden de herkesin yük almasını istiyoruz. 

Fakat bir yerde bakan veya müsteşar veya ba
kanlık, bir kuruluşa «Hayır» diğer bir kuruluşa 
«Evet» derse; o zaman, bu Hükümete «Cumhuriyet 
Hükümeti» derken kuşku duymamızın nedenini or
taya koymuş oluyoruz. 

Antalya halkı, ikinci güreşe gitmiştir; Adalet 
Partisinin tertip ettiği güreşe, Ama ondan önceki si
yasî kuruluşa izin verilmediği için ıstırapla oradan 
dönmüştür, Hükümetine güvenmemiş, Hükümetine 
inanmamıştır. 

Biz istiyoruz ki, bundan böyle hükümetin verece
ği her karar, ne şahısları bir birinden ayırsın, ne si
yasî kuruluşları bir birinden ayırsın. Bağlayıcı olsun, 
halkçı olsun, yasalara ve Anayasaya uygun hareket 
etsin. 

O bakımdan sayın Bakanın bu kürsüden; «Önce
den yapılmamış, bundan sonra yapılacaktır» sözünü 
bir teminat olarak kabul ediyoruz. Ancak, bu hare
ket devam ederse sadece Kültür Bakanlığı için değil, 
Hükümetin tüm uygulamalarında bu eşitlik sağlan
mazsa, şimdiye kadar olduğundan daha şiddetle kar-
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şısına çıkacağımızı kamu önünde', Yüce Meclisin hu
zurunda tekrar ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçunun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu?.. Yok. 
Sayın Bakan? Burada. Aynı mahiyette olduğu 

için soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

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

'BAŞKAN — Sayın Evliyagil?. Yok. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?. Yok. Bir de

faya mahsus almak üzere ertelenmiştir. 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatelı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) 

BAŞKAN —- Sayın Özçelik?.. Burada. -
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gurun, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Emin Sungur?. Bu
rada. 

Sayın Devlet Bakanı Yok. Ertelenmiştir. 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Kapalı Çarşı tarihî bir eser olduğu için, sa
yın Kültür Bakanlığını da ilgilendirir. 

BAŞKAN — Efendim, onların bize cevap vere
ceklerini ifade etmeleri lâzım. O zaman cevap alabi
lirdik. 

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

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç?.. Yok. 
Sayin Başbakan?. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç'un ikinci sözlü 
sorusu da aynı nedenle ertelenmiştir. 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcının, fın: 

dik taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi 
(6/200) 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?. Yok. Aynı nedenle 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Sungur?. Buradalar. 
Sayın Bakan?. Yok. Ertelenmiştir. 

7.5/. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesurun, 
Ecevit ve İrmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danış t ayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Cesur?. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok .Ertelenmiştir. 
152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba

kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/232) 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay?. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. Ertelenmiştir. 

755. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erhakan'm Siirt'te «Ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözü soru önergesi. (6/233) 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay? Yok. Aynı ne
denle ertdenmiştıir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Gönül?. Bu
rada. 

Sayın Başbakan?. Yok. Ertelenmiştir. 
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155. — Ordu Milletvekili Mustafa Cemal Gö
nül'ün, evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Gönül?. Bu
rada. 

Sayın Bakan?. Yok. Ertelenmiştir. 
156. — Hatay Milletvekili Sabri İncenin, Hatay 

iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) 

BAŞKAN — Sayın Sabri tnoe?.Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Emin Sungur? Bu
rada. 

Sayın Başbakan?. Yolk. Ertelenmiş tir. 
158. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, ülke

mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) 

BAŞKAN — Sayın Halil Dere?. Burada. 
Sayın Başbakan?. Yok. Ertelenmiştir. 
159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-

man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Celâlettin Ezman?. Bu
rada. 

Sayın Balkan? Yok. Ertelenmiştir. 
160. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, görev

den alınan millî eğitim müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) 

BAŞKAN — Sayın Halil Dere? Burada. 
Sayın Balkan?. Yok. Ertelenmiştir. 
161. — İstanbul Milletvekili Necdet Öianen'in, 

Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) 

BAŞKAN — Sayın Necdet Ökmen?. Yok. 
Sayın Kültür Balkanı? Buradalar. Bir defaya mah

sus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Necati Cebe?. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. Ertelenmiştir. 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 

Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Miillî Eğitim Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Zeki Tekiner?.. 
Yok. 

Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
165. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün'ün, her

kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) 

iBAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün?.. Yok. 
.Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 
166. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 

kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) 

BAŞKAN — Sayın Etem Eken?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmişitir. 
167. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, vete

riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) 

.BAŞKAN — Sayın Doğan Araslı?.. Yok. 

.Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir . 

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

BAŞKAN — Sayın Celâl Paydaş?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 
169. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) 

BAŞKAN — Sayın Necdet EvUyagil.?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
170. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 

İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) 

/BAŞKAN — Sayın Vehbi Meşhur?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
171. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'in, 

bakanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili söz
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 
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(BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan?.. Yok. 
Sayın Baltan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'in, 

Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) 

iBAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?.. Burada. 
(Sayın Bakan ve Başbakan?.. Yoklar. Ertelenmiş

tir. 
173. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-

gil'İn, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) 

iBAŞKAN -^Sayın Avşargıil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

174. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

BAŞKAN — Sayın Sungur?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

175.. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve 
İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçiş
leri Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/214) 
• İBAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 

Sayı® içişleri Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 

176. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'in, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/252) 

BAŞKAN — Sayın Malik Yılman?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
277.1 — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-

ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikasftere ve alman korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. '(6/215) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Akdoğan?.. Yok. 
Sayın Dışişleri Balkanı?.. Yok. Soru ertelenmiş-

tir. 
178. — Adana Milletvekili İl ter Çubukçunun, 

Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 

'BAŞKAN — Sayın Çubukçu?.. Yok. 
.Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
179. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun 

yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) 

BAŞKAN — Sayın îlter Çubukçu'nun Sayın Baş
bakandan sorduğu soru aynı nedenle ertelenmiştir. 
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180. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) 

BAŞKAN — Sayın Malik Yılman?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
181. — Adana Milletvekili Osman Çıtmk'ın, 

Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğret
menlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/256) 

iBAŞKAN — Sayın Osman Çıtırık?.. Yok. 
iSayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. N 

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

BAŞKAN — Sayın Halil Dere?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 

bir genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/258) 

iBAŞKAN — Sayın Halil Dere?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmliştir. 

, 184. — Ankara Milletvekili Muammer Alicinin, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) 

iBAŞKAN — Sayın Alıcı?.. Yok. 
iSayın Balkan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

185. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadi ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/260) 

BAŞKAN — Sayın Öagür?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

186. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) 

^BAŞKAN — Saym Cebe?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret

men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) 

BAŞKAN — Sayın Dere?.. Burada. 
iSayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
188. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta

yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi. 
(6/263) 

BAŞKAN — Sayın Cebe?.. Yök. 
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Sapn BaJkaa?.. Yok. Enfeeleoma^tir. 
189. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 

eylemli öğrenci olayları ile aimması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(61264) 

BAŞKAN — Sayın Ortan Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenırmştir. 
190. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'mn, öğret

men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/265) 

BAŞKAN —Sayın Ali Sanlı?.. Yok. 
S a p a Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
191. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 

öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanmdan sözlü som önergesi. (6/266) 

/BAŞKAN — Sayın Denliz?.. Yok. 
iSayim Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Haldi Dere?.. Burada. 
(Sayın Millî Eğilim Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 
193. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in 

Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/271) 

.BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Faiz Şarlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Erteteomişîtk. 
195. — Kahraman M araş Milletvekili Ali Zülfi-

kâroğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üre
tim,, ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/216) 

BAŞKAN — Sayın Ali ZülfMroğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 
196. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 

Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. {6/217) 

BAŞKAN — Sayın TimM?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmıiftir. 
197. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 

Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı v<> 
işkence yapıldığı iddialartna ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

BAŞKAN — Sayın Üter Çubukçu? Yok. 
Saym Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Osman Yılmaz Karaosman 
oğlu? Yok. 

Sayın Bakan? Yok. Ertelenmiştir. 
199. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 

/ahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakanaun 
sözlü soru önergesi (6/275) 

BAŞKAN — Sayın Doğan Öztunç? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 
200. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Alman

ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapıla
cak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/276) 

BAŞKAN — Sayın Halil Dere? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. Ertelenmiştir. 
201. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, İs

tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) 

BAŞKAN — Sayın Veli Bakirli? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 
202. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın Koa

lisyon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiüerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

BAŞKAN — Sayın Doğan Araslı? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 
203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı-

lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) 

BAŞKAN — Saym Halil Dere? Burada. 
Sayın Bakan? Yok, Ertelenmiştir. 
204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Ülkü -

Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan. 
sözlü soru önergesi. (6/279) 

BAŞKAN — Sayın Halil Dere? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. Ertelenmiştir. 
206. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 

Türk Tiyatrolarında Tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 
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BAŞKAN — Sayın Necdet Ökmen? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. Ertelenmiştir. 
207. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em

niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) 

BAŞKAN — Sayın Cemil Erhan? Burada. 
Sayın Bajbakan? Yok. Ertelenmiştir. 
208. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 

Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atamalarla 
eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) 

BAŞKAN — Sayın Ali Kökbudaik? Yok. 
Sayın Ba'kan? Yök. Ertelenmiştir. 
209. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

okul kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) 

. BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener? Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Yok. Ertelenmiştir. 
210. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 

28 . 10 . 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 
211. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 

vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) 

BAŞKAN — Sayın Sabri Tığlı? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 
213. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın son 

olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) 

BAŞKAN — Sayın Sait Şayiam? Yok. 
Sayın Başbakan? YOk. Ertelenmiştir. 
214. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 

Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Zengin? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. Ertelenmiştir. 

215., — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemin, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen-
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Sadi Erdem? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. Ertelenmiştir. 
216. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm Türki

ye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı za
manlarda ifa edilmesine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/290) 

BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Cevat Önder? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

218.. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) 

BAŞKAN — Sayın Halil Dere? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. Ertelenmiştir. 
219. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in çift

çi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/221) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok*. Ertelenmiştir. 

220. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/294) 

BAŞKAN — Sayın İsa Ayhan? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 
221. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 

nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/295) 

BAŞKAN — Sayın Murat Kâhyaoğlu? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Ertelenmiştir. 
222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin YAY -

KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 

BAŞKAN — Sayın Halil Dere? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. Ertelenmiştir. 

223. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sönmez? Yok. 
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Sayın Başbakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 
224.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-

gil'in Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İbrahim Akdoğan? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Doğan Araslı? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

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) 

BAŞKAN — Sayın Murat Kâhyaoğlu? Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Yok. Soru ertelen

miştir. 
228. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 

İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/300) 
, BAŞKAN — Sayın Ekrem Sadi Erdem? Yok. 

Sayın Başbakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

229. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'in, Teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Paydaş? 
Yok. 

Sayın Başbakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

Sözlü sorular için kararlaştırdığımız saatimiz dol
muştur. 

Sayın Ölçen, zabıtları getirttim. Zabıtlarda şöyle 
bir ifade var; İhsan Ataöv'ün: 

«Fukaradan, faikirden yana olduğunu iddia eden 
siyasî teşekkül burada basın ağalarını, zengin basın 
tröstlerini savunmaktadır» der. Partinizin isminden 
bahsetmez. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başka bir 
şey daha var. 

BAŞKAN — Onlan da teker teker okuyayım 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Solun kir
liliği üzerinde bize izafe edilen pasajlar var. 

BAŞKAN — Sola ait bir şey bulamıyoruz efen
dim de... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Önerge söz
cüsünün sözlerini cevaplarken, Cumhuriyet Halk Par
tisine bağlantı kurarak konuşmasını yapmıştır. Dikkat 
ederseniz, mantığında aynı bu silsile devam etmekte
dir. Grup adına konuşmadı ki önerge sahibi. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Solla kirlenen 
Cumhuriyet Halk Partisi deyimini kullandı. 

BAŞKAN — İşte efendim onu arıyoruz; fakat 
maalesef bulamıyoruz. 

Yalnız solla ilgili olarak efendim; «Bunun birisi 
milliyetçidir, birisi sola kaymıştır, sola kayanı bağrı
mıza basıp, milliyetçiliği savunanı burada kötüleme-
yeîim» diye, kendisinin de içinde dahil olduğu bir 
cümleyi sarf etmiş durumdadır. 

Burada herhangi bir sataşma görememekteyim. Di
ğer üyelerimiz de tetkik ediyorlar, onlar da böyle bir 
cümle bulmuş değiller. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
vakit de geçiyor. İsterseniz zahmet buyurmayınız, bir 
başka zaman münasip şekilde cevaplarım efendim. 

BAŞKAN — Anlayışınıza teşekkür ederim efen
dim. 

VHL — SEÇİMLER 

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

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

5 . 1974 tarihli 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl üyelik için seçim yapılacaktır. 

Bu üyelik için Anayasa ve Adalet Komisyonunca 
gösterilen adayları okutuyorum : 

«Şahap Kitapçı, 

Nahit Saçlıoğlu, 

Orhan Tüzemen, 
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Fuat Azgur, 
Raf öt Tüzün» 
BAŞKAN — Bu okunan adaylar arasında yalnız 

bitine oy verilecektir, ona göre şimdi mühürlü oy pu
sulaları ve zarflar dağıtılıyor. Bu oy pusulalarına yal
nız bir isim yazarak zarfa koymak suretiyle oy kutu
suna atmanızı rica edeceğim. 

Sayım ve döküm işi için 5 kişilik Tasnif Komisyo
nunu ad çekmek suretiyle tespit ediyoruz. 

Sayın Cemal Süer?.. Yok. 
Sayın Mehmet Emin Sungur?.. Burada. 
Sayın Mustafa îmirzalıoğlu?.. Yok. 
Sayın Abdi Özkök?.. Burada. 
Sayın Halil Dere?.. Burada. 
Sayın Ahmet Türkel?.. Yok. 
Sayın Orhan Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Mehmet Ali Arsan?.. Yok. 
Sayın Veli Gürkân?.. Yok. 
Sayın Nazım Baş?.. Yok. 
Sayın Şükriye Tok?.. Burada. 
Sayın Azmi Yavuzalp?.. Yok?. 
Sayın Şener Battal?.. Burada. 
Oylamaya Adana'dan başlıyoruz efendim. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. 

Oylama işlemi bitnaiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif tutanağı gelmiştir; okutuyo

rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik 

için yapılan seçime 27 üye katılmsş ve neticede ekse
riyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

Uye 
İstanbul 

Mehmet Emin Sungur 
Üye 

Muğla 
Halil Dere 

Uye 
Konya 

Şener Battal 

BAŞKAN — Dolayısıyle 
mistir. 

ço 

Uye 
Bolu 

Abdi Özkök 
Üye 

İstanbul 
Şükriye Tok 

günlüğümüz k 

Gündemdeki kanun tasan ve tekliflerini sırasıyle 
görüşmek için 15 . 4 . 1976 Perşembe günü saat 15.00' 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.14 

>>©^< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 NCU BİRLEŞİM 

14 . 4 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 • 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına iliştin 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 ncî maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 8ÎJ nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

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

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

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

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 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 Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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



Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

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

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

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

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

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

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşımn, 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 içtüzüğünün 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-

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

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl-

j 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) 

19. — içel 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 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

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

21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli-

I tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
İ nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad

deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan* 

i lan saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil-
j let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
| uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
i önergesi. (10/33) 



23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka- I 
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyîe 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 amaeıyle 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 amaeıyle 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 amaeıyle 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 I 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amaeıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü- ı 
günün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

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

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 arnaçiylç 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 finansmanım sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amaeıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi; 
(10/42) 

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

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

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

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

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

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 gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyannca 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 arnaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban | 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyannca 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- j 
sini araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması j 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

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

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

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

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

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

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının. Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le 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 !02 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 sonınların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca 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 uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/621 

54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10763) 

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 Ona! 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 uyannca bjr Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (Kİ/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 
İ02 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açıîrnasma ilişkin önergesi (10/66) 

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

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığıni saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması- • 
na ilişkin önergesi. (10/68) 

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 1G2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

61. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 

" 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun : 

ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

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

65. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve^Tanıtma Bakanlığıile 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 
ye 14 arkadaşının, Millet MeclıV Tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Terdik 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 Sadullah Usuml ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre-



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

69. — Çankırı MdüetvekdM 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 sorunlarını 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 Miietvekü O, Yılmaz Karaoamanoğlu 
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 Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularım 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 içtüzüğünün 102 

ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasma 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 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

77. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altın soy 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, Mület 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 ICO 
ve 10(1 nci maddeleri uyarınca bir Genel 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 10ı2 
ve 103 ncü maddeleri, uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

80. — 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. (10/88) 

81. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşımn, deniz ile üişkilerimiizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 



1C2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

82. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
' arkadaşının, ülkemiz tarımım geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

83. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
müktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 10|2 ve 108 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

84. — 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

85. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

86. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

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-

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir, 

t -
| let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma

liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 
4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş« 

çüerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz-* 
j lü soru önergesi. (6/20) 
j 5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or

tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

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

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

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

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

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

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

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

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

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarmda 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. — İstanbul Milletveküi 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 seçimleria-



deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

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

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

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

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
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'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup enıekluiğe { 

hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

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

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

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

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

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

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

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

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
tlrşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

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

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

37. — Antalya Milletvekili 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) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
söziü 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 EvliyagiPin, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si 
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü I 
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 Vılmaz-'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 
•nergesi (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 Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına I 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisâr Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105̂ ) I 

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

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (*/l08) ' I 

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 Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

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

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

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

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

71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
ülbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — istanbul ' 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 



Hayvancüık 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

86. — Muğla Mületvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

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

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

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

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

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ

lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

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

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

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

95. — İçel 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. — İçel 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. — İstanbul Mületvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sezlti soru önergesi. (6/171) (#) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na üişkin 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 seru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri 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. — İçel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

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

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

1Q8. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

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

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

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

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

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

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

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

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 

çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

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

118. istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

127. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'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-
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de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/189) I 

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

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu" I 
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 ilhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. 11. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve İrmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) -

152. — Siirı Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Rakam Fehim Adak'm Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
(*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Elrbakan'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) 
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15f>. — Hatay Milletvekili Sabri Jnce'nin, Hatay 
itine atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

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

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez 
man'm, 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 Milliî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

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

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

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın. 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

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

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

166. — 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'mn, 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) (*) 

170. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
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 ii'işfkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/248) (*) 

172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî 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) (*) 

174. — İstanbul 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 İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

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

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

178. — Adana Milletvekili îlter '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) (*) 

18Ö. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'm, 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 öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 
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183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge

nel 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 Özgür'ün, 
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
rına 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 iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

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 Denizin, 
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 llter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına Miskin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

198. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
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) (*) 

2GQ. — 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 ilşkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

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

2Q7. — Ağrı Milletvekili 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) (*) 
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ııı. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'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) (*) 

216. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın Tür
kiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı 
zamanlarda ifa edilmesine ilşikin 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. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

220. — Aydın Milletvekili İsa 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 îdare 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 ibrahim 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 Kâhyapğ-
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) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiş tiriibnesirie, Bu Kanona 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Elklenmesıine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdıi Özer'in, C. Senatosu 
Antoara Üyesi Yiğit Köiker'tİın, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'ın, Koraya Milletvekili Şener Baıttal'm, 
Gaziantep Milletvekilli Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in," Kars Milletvekilli Yasin 
Bozfkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
Taosmanoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Oımhunbaşkaımıca Seçilen 
Üyesi Haâil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili Ühan 
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) 
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2v — 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 tarihleri: 
4 . 7 1975, 1 6 . 3 . 1976) 

3. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 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 ve 222'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975, 
31 . 3 . 1976) 

4. — 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) 

5. — 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) 

6. — '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 tlhan Ersoy'un„ 22 . 1 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) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 6 . 1975) 

7. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoglu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifim ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 

X 8. — 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 9. — 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 10. — 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) 

11. — 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. Sayisı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

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

13. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) .(S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

14. — Edirne Milletvekili îlhami 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 15. — 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) ' 



..}'§*nT^;|MieçiK MjJJetvekili M ^ m e t ErgüJ'ün, Şer^ 
betfiotut-2Sfmü Kiguh teklifi ve Tarım, örmaıi ve 
Kötyîşleri Komisyonu rakoru (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 , 1 . 1976) 

•. .ı,\Vlr -T. 211 şayjh Ti|rk SMhlj Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 ncirrtfujdesinin 1 nci fıkrasınınso
nuna (e) bendj ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tamnsı ve M|{Jjl Savulma Komisyonu raporu. 
( İ / ^ ) ( Ş V Sayışı.:; 232) (Dağıtma :tarihi : 9.2.1976) 

X 18. — 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 19. — 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) 

20. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 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) 

X 21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı: 
273) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 3 . 1976) 

22. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

23. — 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 İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976)" 

X 24. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta-

%1! ~ ' 
I sarışı ve Bayındırlık, İmar, ulaştırma ye Turizm ve 

I Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Savı-

I s ı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

2 5 . — Adıyaman Milletvekili Kemal TabaJk ile 
I Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa-
I yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde-
I terinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Sağlık ve 
I Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 

277) (Dağıtma tarihi : 25.3.1976) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
i arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu-
I katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
I bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad-
j de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
I 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek-
I 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 27. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
I ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu -
J nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde-
I lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
I düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
I 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 

(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976) 

28. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka-

I nun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları rapor-
1 lan (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

I 29. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci mad-
J desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İç-
I işleri ve Plan Komisyonları raporları (1 /168) (S. Sa

yısı : 281) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

I X 30. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye-
J sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı

sı ve Plan Komisyonu raporu (1/406) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

I X 31. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-: 
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

I Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
I Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 

teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 



18 — 
32. — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 

İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılma
sına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca Reddine Dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/265; C. 
Senatosu : 1/396) (M. Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nci 
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1976) 

33. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu Mad
desinin 12 Şubat 1963 Tarih ve 172 Sayılı Kanunla 

Değişik (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plan Komisyonları Raporları (1/236) (S. Sayışı ; 
284) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1976) ,.,.,'.» 

34. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 261 sayılı Askerî 
Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler, Millî Savunma ve Plan komisyonları 
raporları (1/272) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1976)' 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 


