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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen Tutanak Özeti 35:36 

İL — Yoklama 37 

lîî . — Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları 37 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 37 

1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nm, affedilmiş olan orman suçlarının paraya 
taalluk- eden tazminat cezalarının affedilmesi ve 
icra takibinin durdurulması hakkında gündem 
dışı konuşması. - 37:38 

2. — Ağrı Milletvekili Mir Bahattin Yardım-
cı'nın, Ağrı'nın ve iktisaden geri kalmış illerin 
Devlet hastanelerinde doktor yokluğu nede
niyle hizmetlerin aksaması konusundaki gündem 
dışı konuşması ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemal Demir'in cevabı. 38:41 

B) Tezkereler ve Önergeler 41 

1. — Irak'ı resmen ziyaret edecek olan 
Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'e refakat 
edecek milletvekillerinin listesine dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/614) 41 

Sayfa 
IV. — Gensoru, Genel görüşme ve Medis 

Araştırması 41 

A) Öngörüşmeler 41 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, be
sin ve beslenme sıkıntılarının neden ve tedbJrle-
rinin saptanması amaciyle Anayasanın 88, nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/11) 41:45 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete 
Tan ve 9 arkadaşının, Türkiye'de açlık soru-
nuyle ilgili hükümetlerce alınan kararların tesir
lerini incelemek, açlık tehlikesi olup olmadığını 
araştırmak ve bu hususta alınacak tedbirleri 
tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (1C/17) 41:45 

V. — Sözlü Sorular ve Cevaplar 55,62 

55 A). Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 

fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/49) < 55 
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Sayfa 
2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 

mahrumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul 
öğretmenlerine yanödeme verilmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/67) 55 

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

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
işçilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/2Q) . 56 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak" Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) 56 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir' 
in, Devlet kuruluşlarındaki israfın, önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/26) 56 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) 56 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğret
menlerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/28) 56 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, 1950 yılından evvel emekli olanların özlük 
haklarına dair Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/29) 56 

• 10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/32) 56 

11. —- Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/33) 56 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/34) . 56 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl İline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/35) . 56 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/41) 56. 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nin, Tür
kiye Şeker fabrikalarından uygulanan ihale yön-

Sayfa 
temine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi .(6/42) 56 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/11'8) - 56 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi. (6/43) 56 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 56 

19. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dalir Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/54) 57 

20. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/55) 57 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Ba'kanından sözlü soru 
önergesi. (6/56) 57 

22. -r- Kars Milletvekili Hasan Yıldırımdın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/57) 57 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/58). 57 

24. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakamından sözlü soru önergesi, (6/59) 57 

25. — İstanibul Milletvekili 'Engin Ünsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe ha'k kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/60) 57 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/61) 57 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/62) 57 

28. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yol
suzluğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/63) 57 
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Sayfa 
29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataov'ün, 

bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/65) 57 

3CL — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 57 

31. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet 
Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteah
hidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/116) 57 

32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/72) 57 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının 
sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/74) 57:58 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta 
olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 58 

35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 58 

36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataov'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 58 

37. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nı ridan sözlü soru önergesi. (6/78) 58 

38. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 58 

39. —. Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 58 

40. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in, Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/82) ' 58 

41. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 58 

Sayfa 
42. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 

günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 58 

43. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türki
ye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/85) 58 

44. — Muğla Milletvekili Aıhmet Buldanlf 
nm, Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni 
müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 58 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan!ı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/87) 58 

46. — vSakarya Milletevkili Nadir Lâtif 
İslâm'ın, Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 58 

47. —• Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larının nakline. ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/89) 58:59 

48. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'-
nin, Ankara - Kızılay meydanındaki panonun 
kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 59 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 59 

50. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De 
ğer'in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfe
tine ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân ba
kanlarından sözlü soru önergesi (6/92) 59 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 59 

52 — Muğla Milletvekili Ahmet Bulanlı'nm, 
Vakıf agyrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 59 

53. — 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) 59 

54. — Samsun Milletvekili Hilmi Türk
men'in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını 
değiştirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanla
rından sözlü soru önergesi (6/99) 59 
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Sayfa 
55. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 

Kon>a'nın Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğret
menine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 59 

56. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes 
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu 
şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/102) 59 

57. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ıh, 
JCocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 59 

Sayfa 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/115) 60 

68. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet 
Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları için
deki belediyelere ilişkin îmar ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/137) 60 

69. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren milletve
killerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/119) 60 

70. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özde-
mir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda meydana ge
len olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/120) 60 

71. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem' 
in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminden fayda
lanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/122) , 60 

72. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/123) 60 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/144) 60 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Kamu Araştırma kurumlarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/143) 60 

75. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre öde
nen ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/124) 60 

76. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen' 
in, zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/125) 60 

77. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiF 
in, İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan 
afişe ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/128) 60:61 

78. — 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 so
ru önergesi. (6/149) 61 

79. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/129) 61 

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

59. — Afyon Karabisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, haşhaş ©kkileraain durumlarına ilişkin 
Başbakandan sösslü ^oru örter-§esi (6/105) 59 

60. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sara} i 
ve Teknoloji bakanlarından sözlü soru önergesi 
(6/106) 59 

61. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/108) 59 

62. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/109) 59:60 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulması
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/110) 60 

64. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nm, 
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü, soru öı/srgesi. 
(6/111) 60 

65. — Antalya Milletvekili İhsan J taöv'ün, 
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/134) 60 

66. — Muğla Mületveskili Ahmet iBu&lanir 
nın, Başbakan %vniuwmnw çaltşma odasında 
bulunduğu iddia edilen p&rtl baymağına ilişkin 
Devlet ıftafcanınd&n (Başbakan Yandtmeısı) sözlü 
soru öaergesi, (6/114) 60 

67. — M^ğla MilLetvekıUi Ahmet Buldanlı' 
nın, Bozkurt rozetime ve köy enstitülerine ilişkin 
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Sayfa 
80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 

nın, Türk. Kıta Sahanlığında yapılan petrol ara
malarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/130) 6i 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin ya
yınlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/131) '61 

82. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/132) 61 

83. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan' 
in, Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/133) 61 

84. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, 
canlı hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/151) 61 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara 
yaptığı zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/136) 61 

86. — İçel-Milletvekili Nazım Baş'ın, İstan
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz 
Kliniği ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/148) 61 

87. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Süleyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir 
gazeteye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/139) 61 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/140) 61 

Say: a 
89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 

nm, Öf Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

90. — îçei Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Kıbrıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine 
maaş bağlanmasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/146) 

61 

61 

62 D) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Çetin • Yılmaz'ın, Si

lifke ilçesinde yasa dışı hareket eden emniyet 
mensuplarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabı. (7/975) 62:63 

2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, Ankara Tandoğan Meydanında bir si
yasî parti tarafından düzenlenen açık hava 
toplantısında görev alan emniyet mensuplarına 
ikramiye verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/1055) 63:64 

3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Dalaman Kâğıt Fabrikası üretir» artıklarının 
değerlendirilmesi çalışmaJanna iüşıkm sorusu ve . 
Sanayii ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğ-
ru'nun yazılı cevabı (7/1068) 64:66 

4. — İçel Milletvekili Orat Maviöğlu'nün, 
Silifke'nin Akdere köyünde düzenlenen yasa dışı 
bir toplantıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asütürk'ütı yazılı cevabı. (7/1121) 66 

VI. — Secimler 62 
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) 62 

>>-e«« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, 
çay üretimi ve çay fiyatının saptanması ve 

İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın da, traktör 
üretiminin artırılması içlin alınması gereken tedbirler 
konularındaki gündem dışı konuşmalarına Gıda - Ta-

Konya Milletvekili Şener Battal da, Türk ata 
sporu güreşimizin son zamanlardaki durumu hak
kında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve Spor 
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal cevap verdi. } Bakanı Ali Şevki Erek ile 
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İmar ve İskân Bakanı Nuretotin Ok'a Devlet 
Balkanı Gryaseltlbin Karaca'nın; 

Görev ile yunt dışına gidecek olan Ticaret Ba
lkanı Hali Baişod'a da Maliye Balkanı Yılmıaız Erge-
nekion'un vdkilik atımıdlerin'in uygun görülmüş oldu
ğuna dalir Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunu'Mu, 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkere-
sinlde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 
, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Mîlkıt 

Meclisi Başkanının, Millet MeclM Başkanı Başkam-
lığınidakü bir Türk Padaimlenıto Delegasyonunun Ro
manya'yı ziyaret malksadııylıe valki davetlerine icalbet 
olunmasının uygun görüldüğünle dalir C. SenaJtlosu 
ve Mildt Meclisi Başkanlık Divanları müşterek top
lantısı kararı ıkalbul olundu. 

Avrupa Konseyi Paırialmen)t)o Alssalmlbtesi üyelik
leri için siyas; parti gruplarınca gösterilen adaylar; 

Ağrı Milletvekili Kerem Şalhin'in 6/141 esas nu
maralı sözlü s/orusunun günldemiden çıkarılmasına 
dalir önergesi ve 

İsltanibül Milletvekili Orhan Büıgit'ıin, 8.4.1976 
tarihli 87 ndi Birleşimi yöneten Başkana hifbaıben 
sarf eiMği tutanakta tespit olunan bir sözün, tarafın
dan söylenmediğine daür Baışfkanlığa yaızılı müracaatı 
Gerial Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ankalda-
sının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyıimı olduğu 
yolundaki ildldiaları sapltalmak amacıyle, M'ecllis 
Araiştırmasi açılmasına ilişiktin önergesi (10/98) 
okundu gündemdeki yerini alacağı, sırası geldiğinde 
gö rüşü leceği (bildirildi. 

21 . 4 . 1976 O : 1 

Afyon Karabisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, «Un ve Ekmek Kanun Teklifi» riin doğru-
idan doğruya gündeme alınmasına dalir önergesi ka
bul ladülidi, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 
sayılı Kanunla eklenen eik 6 ncı malddenin değisti-
rilmleısline, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici madde dk-
lentmesine dair Kanun tasarısı ve ilgili kanun tekiif-
lerinlin (1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 
2/266, 2/361, 2/384, V 3 8 7 ' V4 3 '2 ' V 4 4 6 ' 2 / 4 6 1 ' 
2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 2/557) (S. Sayısı : 279) 
Komisyonca geri alınan maddelerinin henüz Genel 
Kurula intikal ettirilmemesi nedeniyle görüşülmesi 
erteletildi. 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 ndi maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklemmesii hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Mlilldtvdkili İlhan Erisıoy'un, 22 .11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde 
dıeğiişiilklk yapılması hakkında kanun teklifinin (1/39, 
2/103) (S. Sayısı : 181) maddelerine geçilmesi için 
yapılan açık oylama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluk kalmadığı anlaşıldığından: 

21 Ntilsan 1976 Çarşaimlba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşiıme saat 16,50'de sıon verildi. 

Divani Üyesi 
Başkan Gaziantep 

Kemal Güven Mehmet Özmen 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

» • < ı ••«• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılış saati : 15.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet M edişinin 92 ndi BMıeş&mM açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; Adana seçim çevresinden haşlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 
»BAŞKAN — Bfendiim, sonradan gelen sayın ar-

ıkadaşların burada olduklarını, bir tezkere ite Baş
kanlığa bildirmelerini rica ederimi.. 

Yoklamaya kaitılmajyan sayın üye kaldı mı efen
dim?.. Yök. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz varıdır, görüşmelere geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
affedilmiş olan orman suçlarının paraya taalluk eden 
tazminat cezalarının affedilmesi ve icra takibinin dur
durulması hakkında gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır, 
sırasıyle karşılayacağım efendim* 

Kastamonu Milletvekili Sayın Hasan Tosyalı, 
affedilmiş olan orman suçlarının paraya taallûk 
eden tazminat cezalarının affedilmesi ve icra takibi
nin durdurulması hakkında gündem dışı söz talebinde 
bulunmuşlardır. 

(Sayın Tosyalı, buyurun efendim. Süreniz 5 daki
kadır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym Baş
kanım, çok değerli arkadaşlarım; 

1967 yılından beri çeşitli orman suçlarının hapisle 
ilgili, mal iadesi ile ilgili suçlarını affetmiş bulunu
yoruz. Bilhassa son genel af ile orman suçlarının 
hemen her nev'i, Anayasamızın 131 nci maddesin
de yaptığımız değişikliğin ışığı altında affedilmiş 
bulunuyor. Bu affı saparken» 1960 yılından bugüne 
kadar işlenmiş olan orman suçlarının paraya taallûk 
eden tazminat cezalarının affı unutulmuş; hakikaten 
unutulmuş. Bu sebeple takriben 545 bin dosya icra 
takibine tabi tutulmuştur bugün için. Ormanla ilgili 
olan 22 Vilâyetimizde tespit ettiğimize göre 545 bin 

vatandaşımız orman suçlarının para ile ilgili tazmi
nat suçundan dolayı mahkeme kararı ile bu cezaların 
tahsili için icra takibine tabi tutulmuştur. Geçtiği
miz bir yıl içerisinde ve bilhassa geçen kış ayları içe
risinde Orman Bakanlığı bu tazminatla ilgili orman 
suçlarının para kısmının tahsili için şiddetli emir 
vermiş. Köylerde, kasabalarda yakalayabildiği her 
vatandaşı jandarma tazyiki üe sürüm sürüm sürün
dürerek icraya getirmiş, onu işinden gücünden almış, 
büyük manevî tazyiklere tabi tutmuşitur. Üstelik 
(köylere kadar giderek köylünün evinde bulduğu kabı 
kaçağı, damında bulduğu her nevi hayvanı, çift 
hayvanını, nakil hayvanını satarak, elinden zorla 
alarak bu icra, tazminat borçlarının tahsili cihetine 
gitmişlerdir. 

/1960 yılında, 1965 yılında, 1968 yılında işlen
miş olan bir orman suçunun tazminata ait para ceza
sını, onun ölmüş olan babasının, dedesinin varisle
rinden bugün almak içlin cebri tazyike tabi tutulmuş
tur. Durumun hakiki veçhesi budur. Yalnız benim 
Kastamonu vilâyetimde 45 70)0 küsur icra takibine 
tabi vatandaş'vardır. Aldığım 300, 500 mektupta 
her birisi acı şikâyetler yazmaktadır. 

Sayın Başkanım, yüksek makamınız vasitasıyle 
Hükümetten ve bilhassa Orman Bakanlığından istir
ham ediyorum: Orman suçlarının para kısmının affı 
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ile ilgili Meclisimizden geçen, Senatoda bulunan 
bir kanun vardır. Onlar da affedilecektir ki, bu bir
kaç ay meselesidir. Bu af tahakkuk edinceye kadar 
Hükümetlin ve Orman Bakanlığının, orman suçları
nın para ile ilgili icra takibini durdurmasını istirham 
ediyorum. 

15 yıldan beri her nevi orman suçu affedilmiş, 
paraya ait olan kısmı her nedense unutulmuş. Haki
katen, . orman suçları burada müzakere edilirken 
hiçbir arkadaşımız, ben de dahil, bunu aklımıza ge
tiremedik. 

Bu sebeple bu büyük haksızlığın önlenmesi için 
Hükümetin gerekli tedbiri almasını istirham ediyo
rum. Teşekkür ederim. (C. G. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

2. — Ağrı Milletvekili Mir Bahattin Yardım
cının, Ağrı'nın ve iktisaden geri kalmış illerin dev
let hastanelerinde doktor yokluğu nedeniyle hizmet
lerin aksaması konusundaki gündem dışı konuşması 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı- Kemal Demir'in 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mir Bahattin Yardımcı; 
Ağrı'nın ve iktisaden geri kalmış vilâyetlerimizin 
devlet hastanelerinde doktor yokluğu, bu itibarla 
tıbbî hizmetlerin aksaklığını Yüce Meclisin ıttılaına 
arz etmek üzere gündem dışı söz istemişsiniz. Sü
reniz 5 dakikadır, buyurun efendim. 

MİR BAHATTİN YARDIMCI (Ağrı) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; Ağrı'nın 
ve iktisaden geri kalmış bölgelerin devlet hastanele
rinde doktor yokluğu ve bu itibarla tıbbî hizmetlerin 
aksaklığını ifade etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Konuşmama, Yüce Meclise hürmetlerimi arz 
ederek başlıyorum. 

Yukarıda, «Ağrı ve iktisaden geri kalmış bölge
ler» diye söze başladım. Hemen şunu ifade edeyim 
ki; bizim ruh yapımızda, görüş ve davamızda böl
gecilik yoktur. Bilâkis, bütün olan Anadolu insa
nının Müslüman Türk kardeşlliği vardır. Her türlü 
millî şuur ve millî ruhun dışındaki bütün ifrat ve 
tefritlere de karşıyım. Bu kürsüde nereden gelirse 
gelsin, kim ve kimler tarafından söylenirse söylen
sin, Anadolu bütünlüğünü zedeleyici - veya Anadolu 
insanını tedirgin edici, üzücü fikir ve davranışları 
yersiz ve mesnetsiz, şuur altı kalabalığı şeklinde 
mütalâa ettiğimi, hassaten ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; iktisaden kalkınamamış 
vilayetlerimizdeki devlet hastanelerinde, başta tıb

bî alet ve edevat noksanlığı mevcuttur. Yollları 
yoktur, olanlar da bakımsız ve çoğu kış programına 
dahil olmadıklarından devamlı kapalıdır. Ambulans 
ve hasta nakil vasıtaları çok noksandır. Hastalık 
teşhis ve sair hususlarda kullanılan aletler eksik ve 
mevcut olanlar da randımanlı çalışır halde değildir. 
Bu sebeplerle hastalar hastanelere ulaştırılamamak
tadır. Köylerde ve yollarda doktorsuz ölen hastalar 
had safhasındadır. Bundan başka, kifayetli teşhis 
aletleri bulunmadığından hastalara muayenelerde 
tam teşhis konulamcimakta, ihtimaller üzerinde re
çeteler tanzim edilmek suretiyle hastalara kucak ku
cak ilaç verilmekte, fakir halk ilaç parası bulmakta 
güçlük çekmektedir. Ayrıca, hadsiz bir ölçüde kul
landırılan bu ilaç yığını ile hastanın bünyesinde ve 
vücudunda husule gelen çeşitli reaksiyonlar başka 
tahribat yaparak hastaya yeniden bazı rahatsızlıklar 
ilâve etmektedir. 

Bütün bu eksiklik ve ihmalleri, Anadolumuzun 
gelişmemiş vilâyetlerine reva görülen bir disiplin ce-
zasr şeklinde mütalâa ediyorum. Bu bakımsızlık ve 
ihmallerin ortadan kaldırılması için, Hükümetimi
zin şevkat kucağını açıp şevkat elini uzatması su
retiyle en kısa zamanda ortadan kaldırılması zarure
tini bilhassa ifade etmek isterim. 

Bütün partilerin tüzük ve programlarında, her ge-
ien hükümetin hükümet programında, iktisaden geri 
kalmış yerler için her hizmette öncelik tanınması yer 
almış olmasına rağmen, yatırım ve hizmetlerin bu 
bölgelere ağır gittiğini müşahede etmekteyim. Ço
cukluğumda hatırlarım bölgem/izde muska yapmak
la, kocakarı ilaçlarıyla hastalara müdahale edilirdi. 
Bu moral tedaviyle çoğu hastalar şifa bulurdu. Bu 
müdahalelere çağ dışı ve ilim dişi denmek suretiyle 
vatandaş çağa ve ilme inandırıldı. Bugün bunlar 
ortadan kalkmıştır; fakat çağ içi ve ilim içi müdaha
leyi de göremiyoruz veya çok az görüyoruz. Sabır
sızlıkla ve tam mânasıyle inandığımız çağ icabı ilim 
ve teknik sahada içtimaî hizmetlerimize bakılmasını 
Yüce Meclisten ve bünyesinden çıkarttığı Hükümet
ten ısrarla istiyorum. 

Ağrı'mız da 'dahil, Anadolu'muzun gelişmemiş 
vilâyetlerinde devlet hastaneleri doktorsuzdur. Bu 
hastanelere mütehassıs doktor gönderilememektedir. 
Bir formülle ihtisas yapan doktorlardan bir ay için 
bazı devlet hastanelerine geçici görevle doktor gön
derilir, bazılarına da gönderilecek doktor bulunmaz. 
Şimdi burada doktor gönderilemeyen devlet hastane
lerinde ıstırap içinde kıvranan, ölüm döşeğine terk 
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"edilmiş, kaderleriyle başbaşa. bırakılan hastalardan | 
söz etmek istemiyorum, zira onların halleri malum. [ 
Ancak bir aylık müddetle devlet hastanelerine gön- | 
derilen yerli turist doktorların, bir haftaları yolcu- | 
luk ve yorgunlukla geçer; bir hafta rapor ve geri t 
dönme yolculuk payı, geriye 15 gün kalın Bu i 
müddet teşhis ve tedaviye kâfi gelmez. Doktor dö- i 
nünce hasta yine doktorsuz, doktor bulunamazsa | 
büsbütün doktorsuzdur. Tesadüfen ve uzak ihtimal- I 
le yerine aylık doktor gelse farz edilsin; yeniden j 
teşhis, ilaç değiştirme dertken hasta ölîüml© taburcu « 
edilr veya eziyet ve ıstırabı dinmeden bir müddet i 
yaşasa blile koma hayatı yaşar. Bu suretle içtimaî hiz- t 
metlerin en zarurî ve hayatiyeti haiz tıbbî hizmet, j 
bu aksak haliyle yürütülür. İktisaden kalkınmış dev- I 
letler hayvanlarına dahi bu ıstırabı çektsirmezken ve i 
hastalıklarına çare bulmuş ve hayatlarını teminata I 
bağlattıkları halde; biz henüz insanlarımızı böyle bir I 
imkâna sahip kılamamanın ıstırabı içindeyiz. Bu | 
durumu Yüce Meclisin ıttılaına arz ederken, kısmen i 
de olsa vazifemi ifa ettiğimin rahatlığına, vicdan E 
huzuruna kavuşabildiğimi ifade edemeyeceğim. Zira, I 
çare bulununcaya kadar bu ıstırapları paylaşmaya I 
mecburuz. I 

Bu durumla karşı karşıya buruaan devlet hastane- t 
lerkıi yakından biliyorum : Ağrı Devlet Hastanesi i 
bunlardan biridir. înanılmazsa, bugüne kadar i 
hizmet yapan doktorların kayıtlarına bakılsın. I 

Muhterem milletvekilleri; bu vaziyette doktorsuz I 
ölen hastalar tespit edilirse görülecektir ki, deprem I 
bölgelerindeki insan zayiatından daha fazla insan I 
zayiatı olmuştur. Deprem bölgelerindeki alâkanın I 
yarısı kadar bir ihtimam bölge devlet hastanelerine I 
gösterilse, zannederim kli bu içtimaî ve hayatî hiz- I 
met gereği kadar yürütülecektir. Aslında doktorsuz I 
bölgelerin insanları her zaman için deprem âfeti I 
ile ve akıbeti ile hissolunmadan başibaşa ve karşı kar- I 
siyadır. I 

Bendeniz, bunu bu şekiılde mütalâa ve kabul edi- I 
yorum. Zannederim ki, başka türlü izahı da ola- I 
maz. Ancak, istismara müsait bariz bir hali olma- I 
dığı ve tıbbî hizmetleninde başta gelen bir devlet ve I 
hükümet hizmeti olduğu, bu itibarla da oy istismarı- I 
na vasıta kabul edilmediği için gereken alâkayı gör- I 
memektedir. I 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı süreniz dolmuştur, I 
son cümlenizi rica ediyorum efendim. I 

MİR BAHATTÎN YARDIMCI (Devamla) — 
Bitiriyorum muhterem Başkanım. | 

| Muhterem milletveMlejDİ; sağlık hizmeti bir hü-
I kümet ve parti işinden: ziyade, üzerinde ciddiyetle du-
I ruiması lâzınl gelen müşterek bir dert ve zarurî, hah 
t yatî. içtimaî bir hizmettir. Bu hizmeti Meclisi Alılma -
i zin bünyesinde çıkan hü&ümaiinıiz yapacaktır. Bunun 
f içide doktorlarımızın hizmet şevklerimi astıracak loj-
I man, tazminat ve bunlara benzeyen tahsisatların te-
I mini ve böylece doktorluk mesleğinin cazip hale ge-
I tir ilmesi yle mümkün olabilecektir. 
I Bununla beraber, bir hizmet rneöburâyoti zarure-
I tine de inanıyorum. Bu hususta bir kanun teklifim de 
I olacak, Yüce Mecliste tasvip göreceğine de inancım 
i tamıdır. 
I Konuşmamı bağlarken; gerek Ağrı'nın, gerekse 
I mütehassıs doktor kadrosu boş bulunan gelişmemıiş 
I ve iktisaden geri 'kalmış vilayetlıeiLımizin devlet has-
I tanelerine doktor gönderilmesinin teminini Hüküme-
I timizden ıstırap içinde kıvranan hastalar adına istir-
I ham eder, Yüce Meclisi tekrar hürmetle selâmlarım. 
E (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

I BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Yardımcı. 
I Sağlık ve Sosyal Yandım Bakan* Sayın Kemal; De-
I mir, buyurun efendim. 

I SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE-
I MAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başfcam, sayırr millet-
I vekilleri; 
I Ağrı Milletvekili Sayın Yardımct'mn, Ağn dahil 
I bir kısım illerimizde, özellikle keaıdJİ deyimleriyle «iik-
I tisadî gdişmestim tamarnilayarnamışı» bar kısan iteri-
I miz de, hastanelerimizde hekim sıkıntısı çekildiği ite 
I ilgili konuşmalarını, 'bugünün 'konusu olarak değer-
I lendlrmek m'ümikün değildir. 

I Gerçekte bir kısım illerimizde, hastanelerimizde 
I ve bir kısım illerimizde de koruyucu sağlık hlzmet-
I lerinde hekim yetersizfldği vardır. Bu, hizmete yeie-
I rince sağlık personeli gönderefcilimeik igm, alınması 
I gereken tedbirlerin peüc kolay tedbirler oknayışmidan 
I doğmuştur. Nitekim, «Bugünün meselesi değüdür» 
j diye bundan dolayı söylemek ihtiyacını duydum. Da-. 
I ha önce de böyle idi, böyle devam ediyordu ve gel-
I miş - geçmiş iktidarlar bir kısım illerimizdeki hasta-
I nelerimize sağlık persondi, hekim göndereMînek içtin 
I geçici kısa dönemli hekian istihdamı yolunu seçmek 
I zorunluğu ila karşı karşıya kalmışlardı. 
I Hâlen Ağrı'da 7 ilçemizin 4 ünde hekim vardır. 
I 2 hekim de merkezde çalışmakladır. Ağrı'nın 3 ilçe

sinde: hdekn. yeter- Bu Tasşhçak, Eleşkirt ve Tutak 
ilçesidk. Ağn Devlet Hastanesinde,. Agn Devlet Hos-

I tanesi kadrosu ile çalışan bir operatör doktor var-
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dır. İçhasfcalılkları uzmanı ve kadın doğum hastalıkları 
uzmaaıı geçici görevle «Rotasyon» 'dediğimiz sistemle 
doldaırulmakta ve hizmet yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Bugün ülkemizin çeşitli yörelerimde 28 uzman dok
tor geçici görevle görevli bulunmaktadır. Bu bir şe
yin ifadesidir; bir zorumluiluğun gereği olarak kabul 
edilmelidir. Yazın bu raikiam daha da yükselinakte 
hatta bazen 40'ı bulmaktadır. 

Sayın Başkan; hekimi ihtiyaç yerinde çalıştırabil
memin, o ihtiyaç yerinde beklime, diğer yerlerde sağ
ladığı sosyal ve ekonomik imkânlar ölçüsünde imlkân-
lar sağlanması ile mümkün olabilecektir. Böyle olun
ca, yan ödemeleri artırmak, sosyalleştirme bölgelerinâ-ı 
tazminatlarım artırmak ve sözleşmıelıi personel siste
mini uygulamak, düşünülebilen tedbirlerdendir. 
Bugüne kadar uygulanamamıştır. Bugüne kadar öde
nen yân ödemelerin, ilk çıktığı zaman büyük bir de
ğer taşıyan miktarı, bugünün ekonomik şartları içe
risinde değerini kaybettiği için, yanödeme olarak ca
zip olmaktan çıkartmıştır. 1976 bütçesinin görüşül
mesinde yanödemelerin miktarı bir misline yakın ar
tırılmıştır. Hükümetiımıiz, sosyalleştirme bölgesi taz
minatlarını bir misline yakın artırma kararı almıştır. 

Yine, 1975 yılı 'ikinci döneminde yasalaşan 12 
sayılı Kararname ile sözleşmeli sağlık personelimi 
mahrumiyet yerlerinde çalıştırma olanağı doğmuştur 
bunlarla (ilgili hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Umu
yorum ki, gerek yan ödemelerdöki miktar artısı aşığı 
yukarı bir misli artmıştır, gerekse sosyalleştirme böl
gelerindeki tazminatların artırılması ve özellikle söz
leşmeli personel uygulaması ile sözleşme ile hdknı 
çalıştırabilmek imkânın doğması ile sanıyorum ki, 
bir kısım hastanelerimizdeki hekim ihtiyacını gider
mek mümkün olabilecektir. 

Gerçekten, Üçüncü Beş Yıllık Plan, geri kalmış 
yörelerde sağlık hizmetlerinin gelişmesini sağlamak 
amacı lile Türkiye ortalaması olarak daima uygulaman 
hasta yatağı oranını illere çevirmek süresiyle «Her 
ilde onhiiiide 26 yaltak»; hedefine ulaşılacaktır, demek 
suretiyle aslında, değerli arkadaşımın deyimi ile «Geri 
kalmış» diye değerlendirdiği bölgelerdeki hastane
lerin yatak sayılarını artırmak mümkün olabiknıişıijir. 
Ancak bu, hizmeti daha üst düzeyde yürütme bakı
mından yeterli olamarnaktaidır. Oraya uzman, hekim 
ve koruyucu hizmetler için de pratisyen hak:m gön
derme imkânı elde edilemediği sürece. 

Bu uygulamalarımız ile bu bölgelerin, bugün bir 
kısım uzmanlarımız için cazip olmayan bölgelerimi
zin daha cazip hale geleceği kanaatini taşıyorum. Bu

na rağmen mesele, başka ve gelişmiş bir yerde bir 
yerde blir hekimin kazanabildiği toplam geliri ona, 
hekim göndermekte sıkıntı çektiğimiz yerde verebil
diğimiz sürece, ancak oraya hekiilm gönderme imkâ
nına sahip olabileceğiz. Bu rakamların ise küçük ra
kamlar olmayışı, kalbul etmek gerökir İki, halkımızın 
giderek gelişen ödem© gücü karşısında ve sağlığına 
verdiği değer ile artan ödeme gücü karşısında 
hekimlerimiz için 'bir kısım bölgeler gelir bakımından 
daha cazip olmakta ve kamu ödemesi ile o miktar 
karşılanamadığı sürece de, esasen sosyal şartları ba
kımından da pek teşvik edici bulmadıkları bölgelerde 
hekimler görev almaktan kaçınmaktadırlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ellinde, 
mecburî hizmeti hekimlerin dışında hekimleri, kendi
lerinin görev yapmayı kalbul etmedikleri yerlerde zor 
ile çalıştırma için yasal gücü yoktur. Ben, devamlı 
olarak sıkıntısını çektıiğimiiz, yıllarca sıkıntısını çek
tiğimiz bir sorunu böylece değerlendirmek istiyorum. 
Uzman hekimler, mecburî hizmeti olmayan hekimler
dir. Geri kalmış ihtiyaç duyulan yörelere Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı olarak biz, ihtiisasını tamamı-
lamış olan uzman doktorları tayin ederiz; Ağrı'ya da 
'tayin ederiz. Ancak kendileri oraya gitmeyi kabul 
etmeyip, bir başka açık kadro bulunan ve kendileri 
için .daha cazip olan bir kamu görövinti istedikleri tak
dirde, oraya geçmek imkânına sahip olurlar. Bu, ülke
nin ihtiyacı olan hekim sayısına, ülkemizin henüz 
ulaşamamış olması temel nedenine dayanmaktadır. 
Bugün Türkiye'de 20 - 22 bin civarında bekini vardır 
ve % 50'sii kamu görevinde çalışmaktadır; bunun 
% 23'ü de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bün
yesinde görev yapmaktadır. Ülkede mevcut 22 bin 
hekimin - ki bunun yaklaşık 20 bini hekimlik yap
maktadır - f/c 23'ü ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ülkenin tüm sağlık hizmetlerimi, koruyucu ve 
tedavi edici hizmetlerinli yürütmek durumu ile karşı 
karşıyadır. 

Geri kalan, kısmı Sosyal Sigortalar ve dıiğer kamu 
kuruluşlarındadır ve ı% 50'si de serbest çalışmak
tadır, hiç bir kamu görevi almadan çalışmaktadır. 
Sorunu, bugünün sorunu olarak değerlendirmek yan
lıştır. Sorunun çözümü olarak benim görebildiğim, 
sosyal tedbirlerin yanında, ekonomik olanakları ar
tırmaktan başka çözüm -görülmemektedir. Üçüncü 
Beş Yıllık Planın öngördüğü, tüm üniversite mezun
ları için öngördüğü «yurt kalkınması hizmeti» adı al
tında mecburi hizmet uygulaması dışında; tüm üni
versite mezunları.'için ihtiyaç duyulan dallarda, ihtisas 
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dallarında uygulanması halinde beraberce Türk he
kimi içlin de uygulanması dışında, ekonomik olanak
ları antırmaik suretiyle alınacak tedbirelrin .ihtiyacı 
bir ölçüde gidereceği kanaatindeyim. 1976 bütçe yılı 
uygulamalarımız bünyesinde, ihtiyaç duyulan bölge
lere daha çok hetklim gönderebilme bakımından tedbir-

/. —-İrak'ı resmen ziyaret edecek olan Cumhur
başkanı Fahri S. Korutürk'e refakat edecek millet-
ve kil erinin listesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/614) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Sunuşlar kısmında bir Başbakanlık tezkeresi var, 

okutuyorum: 
Sayı : 114-62/07482 

20 . 4 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 - 29 Nisan 1976 tarihleri arasında Irak'ı res

men ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Fahri S. Koru
türk'e ekli listede adları yazılı milletvekillerinin refa
kat etmesi hakkında Dışişleri Bakanlığından alı
nan 19 . 4 . 1976 tarihli ve SÎOD/SİOAİB-356 sayılı 
yazınız sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu husufta Anayasanın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel görüşme ve Meclis araştır
ması yapılmasına dair öngörüşmelere geçiyoruz. 

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

2. — 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) 

lerimizi de, bu vesileden yararlanarak arz etmiş olu
yorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayıo Demir. 
Giresun milletvekili Sayın Orhan Yılmaz, burada

lar mı efendim? Yoiklar. Gündem dışı söz itailepleri 
vardı, muameleye koyamıyorum. Gündem dışı konuş
malarımız bitmiştir. 

20 . 4 . 1976 tarihli ve 114-62/07482 sayılı yazı
nın eki liste. 

Erzurum Konya 
İsmail Hakkı Yıldırım Reşat Aksoy 

Samsun Kars 
Hilmi Türkmen Yasin Bozkurt 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunaca
ğım: Kabul edenler... Etmeyenler... Efendim, tered
düt hâsıl oldu, tekrar oylayacağım. Okunan Msteyi 
oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Mahiyetini anla
yamadık Sayın Başkan, affedersiniz. 

BAŞKAN — Efendim tekrar okutayım. 
(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... . 
Efendim tereddüt hâsıl oldu tekrar oylacağım. 
Okunan tezkereyi tekrar onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul 
edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel görüşme ve 
araştırma» bölümünün 1 nci sırasında yer alan 10111 
esas numaralı, Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 10 arkadaşının Türkiye'de açlık, be
sin ve beslenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 100 ve 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
öngörüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?... Burada. 

Gündemin 1 nci sırasındaki bu Meclis araştırma
sı önergesinin, gündemin 4 "ncü sırasında yer alan 
ve konuları tamamen aynı olan 10/17 esas numa
ralı, Afyon Milletvekili Mete Tan ve 9 arkadaşının 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

; •••*-- A) ÖNGÖRÜ SMELER 
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Meclis araştırması önergesiyle birleştirilerek görüşül
mesini onayınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeleri okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünya nüfusunun hızlı artışı, sanayileşmiş ülke

lerde hayat standardının yükselmesi ve besin madde
si tüketiminin yükselmiş bulunması gibi çeşitli ne
denlerle, açlık tehlikesinin arttığı, yer yer milyonlarca 
insanın ölümüne sebep olan açlığı önlemek için, Ro-
ma'da uluslararası bir kongrenin toplandığı bilin
mektedir. 

Daha önce 1963 yılında VVashington'da ve 1970 
yılında Lahey'de toplanan birinci ve ikinci dünya 
kongrelerinde sonuç alınamamış, Bükreş'te yapılan 
«Dünya nüfus kongresi» karar alamadan dağıldığı 
için, nüfus artışını sınırlamanın bugün de mümkün 
olamayacağı anlaşılmıştır. 

Hem hızlı nüfus artışının, hem de besin darlığı
nın etkisi altında bulunan ekmeklik buğday, yemek
lik yağ gibi temel besin maddelerini yabandan ithal 
eden bir toplum haline gelen Türkiye'de, toplumun 
gereği gibi beslenmesini sağlama yükümlülüğünün, 
Anayasanın 52 nci maddesi uyarınca Devletin göre
vi cümlesinden olduğu hatırlanacak olursa, konuya 
eğilme zamanının geldiği ve hatta gecikildiği sonu
cuna varılmaktadır. 

iki süper devletin çekişmeli bir ortamda buğday 
stoklarını giderek artırmaları, ABD Başkanının Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunda besin maddeleri
nin bundan böyle politik ve ekonomik bir silâh ola
rak kullanılacağını açıklamış bulunması ve bu uygu
lamanın başlatıldığını gösteren belirtiler dikkatle iz
lememiz gereken gelişmelerdir. Bundan sonraki dö
nemde Desin açıklarımızı kapamak ve halkın yiye
cek ihtiyacını dışardan karşılamak, bazı politik ve 
ekonomik güçlükleri de beraberinde getirecek, ko
layca mümkün olamayacaktır. Beslenme uzmanları
nın, konuyle ilgili kuruluşların, basında çıkan yazı 
ve demeçleri ülkemizin gizli açlık dönemini geride 
bırakarak yaka açlık dönemine girmek üzere oldu
ğunu göstermektedir. 

Ancak iddiaların birbirini tutmadığr ve bunlar 
arasında büyük çelişkilerin mevcudiyeti görülmekte
dir. Örneğin; izmir Ziraat Odasında yapılan bir top
lantıda, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başka
nı gelecek yıl 4 milyon tonluk bir buğday açığı ile 
karşı karcıya kalacağımızı iddia ederken (Demok
rat izmir, 23 Kasım 1974) bundan birkaç gün son

ra* basına açıklamada bulunan Ege bölgesi Fırın İş
verenleri Sendikası Başkanı, ülkemizin ilerde bir sı-
kıntıyle karşılaşmasının söz konusu olmadığını buğ
day ihtiyacımızın kendi üretimimizle karşılanacağım 
söylemektedir. (Ekonomi politika, 27 Kasım 1974) 

Bilim adamları, uzmanlar ve bu konu ile ilgili 
kuruluşların yetkilileri arasındaki tartışmalarda zıt
laşmalarla devam etmekte, bunların bir kısmı halkı
mızın yalnız tahıl ve bir miktar fasulye ile gerektiği 
şekilde beslenebileceğini ifade ederken, başka bir 
grup et üretiminin artırılması ve halka bol miktarda 
et yedirmenin gerekli olduğu tezini savunmaktadır
lar. 

Anayasanın 52 nci maddesiyle Devlete verilmiş 
olan bir görevin lâyikiyle yapılıp yapılmadığı ve 
Türkiye'de açlık olup olmadığı, eğer varsa alınacak 
tedbirlerin nelerden ibaret bulunduğu bilinmesi gere
ken bir konu haline gelmiştir. 

Kamuoyundaki «Açlık korkusu» nu yenmek ve 
sosyal güvenliği hiç değilse beslenme düzeyine sağ
layabilmek için durumu bilmemiz, kamuoyuna da 
açıklamamız gerekmektedir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurul
muş olmasına rağmen isim değişikliğinden ileri bir 
fonksiyon gösterememiş olması, toplumun beslenme 
konusundaki endişelerini giderememiştir. 

Bütün bu karışıklığın giderilmesi, Türkiye'de aç
lık olup olmadığının tespiti, besin ve beslenme bakı
mından sıkıntılarımız varsa bunların neden ibaret 
olduğu, alınacak tedbirlerin ayrıntılı bir şekilde sap
tanması için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasını saygı ile arz ve 
teklif ederiz. 

Afyo'ikarahisar 
Süleyman Mutlu 

Çorum 
Etera Eken 

Çorum 
Kasım Parlar 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Trabzon 
Hüseyin Kadri Eyüboğlu 

içel 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Tekirdağ 
Ömer Karaman 

Sinop 
Fikret övet 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

Hikmet Baloğln 
BAŞKAN — Sayın 

ait önergeyi okutuyorum 
Möe Tan ve arkadaşlarına 
efendim: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Son zamanlarda, radyo ve televizyonda, bazı te

şekküllerin «Türkiye'de gizli açlık vardır.» sloganla
rını izlemekteyiz. Oysa, Türkiye'de gizli değil, yalın 
açlık tehlikesi başgöstermiştir. 

Çünkü, gizli açlık, besin maddelerinin her birinin 
bulunduğu ve milletin fertlerinin bunları rahatlıkla 
alabilme gücüne sahip olduğu ülkelerde, bilinçsiz bir 
beslenmenin doğurduğu sorundur. 

Artık dayanılmaz bir hal alan bu hayat pahalılı
ğında, en fazla artan fiyatların besin maddelerine ait 
oluşu nedeni ile bu şartlar altında ülkemiz gizli açlık 
konusunu inceleyecek bir vasıf a dahi sahip olmaktan 
çıkmış bir durumdadır. 

Meselâ : Karbonhidratlar ve tahıl ürünlerinin bol
ca tüketildiği bir ülkedeyizdir. Bilhassa son seneler
deki hükümetlerin yanlış uyguladığı ekonomik poli
tika neticesinde, plana göre tabana yayılması öngö
rülen refahın yerini, açlık ve sefaletin aldığını müşa-
hade etmekteyiz. Ortalama ayda 1 200.- TL.'sı alan 
bir ailenin aylık besin harcamaları gelirlerinin % 55' 
ini bulmaktadır. Bu tip bir aile, bir de protein ve 
karbonhidrat gibi besin maddeleri ile beslenmeye kal
karsa; aylık besin harcamalarının, gelirlerinin tümü
nü geçeceği hakikati ile karşı karşıya kalırız. 

Bozuk beslenme, millî felâkettir öğrenciyi başarı
sız, işçiyi verimsiz, memuru huzursuz ve toplumu 
ahenksiz yapar. 

Kötü beslenme, beden sağlığını bozarak mikrop
lu hastalıklara karşı direnci azaltmakta ve bu du
rumda aslında öldürücü olmayan bir çok mikroplu 
hastalıklar meydana çıkmaktadır. Beri yanda ruh ve 
zeka sağlığını da etkileyen kötü beslenme, toplumun 
dinamizmini de bozarak onu atıl hale getirmekte
dir. 

Bunun için besin maddeleri denetiminin kesin bir 
şekilde Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklara beraber 
bir koordinatif sistemde yapılması ve fiyat kontrolü
nün ağırlık merkezinin besin maddeleri üzerinde ol
ması gerekirken keza uzun vadeli bir tedbir olarak 
Türkiye'nin bir beslenme planının yapılması ve mil
letimizin iyi beslenmesini sağlayacak bir sağlık eko
nomisi anlayışıyle meseleye eğilinmesi gerekirken, bu 
hususu bilhassa son senelerdeki hükümetlerin hiç eğil-
mediği görülmüştür. 

Bütün bunların vuzuha kavuşturulması için : 
1. Türkiye'de açlık tehlikesinin olup olmadığını. 
2. Açlık sorunu varsa, bu hususta, hükümetlerin 

almış olduğu kararların veya kendisinden evvelki hü

kümetlerin bu konuda iyiye ve doğruya yönelmiş ça
lışma ve gayretlerini devam ettirememelerinin etki
leri olup olmadığının, 

3. Bu hususta alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun, 

Tespit edilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Afyonkarabisar Sakarya 
Dr. Mete Tan Nadir Lâtif İslâm 

İsparta Trabzon 
Ali İhsan Balım Mehmet Özgür 

Muğla İsparta 
Ünat Demir Mustafa Cesur 

Aydın Çanakkale 
Behiç Tozkoparan Zekiye Gülsen 

Bilecik Kayseri 
Muzaffer Erdem Hayrettin Nakiboğlü • 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre, Meclis Araştır
ması yapılıp yapılmaması hususunda Hükümete, si
yasî parti gruplarına ve önerge sahibi arkadaşlardan 
birine söz vereceğim. 

Hükümet ve grupların konuşma süresi 20 dakika, 
önerge sahiplerinin konuşma süresi ise 10 dakikadır 
efendim. 

Hükümet adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Sayın Korkut Özal, buyurun efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Gıda ve bununla ilgili mevzular üzerinde açılması 
istenen ve birbirine paralel iki talep halinde burada 
okunan önergeler üzerinde Hükümetin görüşünü arz 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Gıda meselelerinin, özellikle son yıllarda dünyanın 
belli yerlerinde geniş ölçülerde açlıktan ölüme kadar 
varan sorunların ortaya çıkması neticesinde insan
lar ve insanlığın dünya küresi üzerindeki mevcudi
yetiyle ne kadar yakından ilgili olduğu, bundan 2 se
ne önce, 1974 senesinde Roma'da toplanan Dünya 
Gıda Konf eratısın da da açıkça ortaya çıkmıştır. 

Birleşmiş Milletlerin ve Dünya Gıda ve Tarım Teş
kilâtının ortakça organize ettikleri Dünya Gıda Kon
feransında açıkça ortaya çıkan gerçek şudur : Eğer 
gerekli tedbirler zamanında alınmazsa dünya nüfu
sunun .önemli bir kısmı, açık veya gizli bir şekilde 
yetersiz gıdaya^ açlığa ve bir yerde ölüme mahkum
dur ve burada ifade etmek isterim ki, 1973 ve 1974 se
nelerinde, belli bir kuşakta, Afrika'nın sahil bölge-
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sinde 100 bin civarında insanın açlıktan öldüğü bilin- I 
mettedir. 

Türkiyemiz, şükranla kaydetmek istiyorum ki, gı
da meselelerinde büyük imkânlara sahip bir mem- I 
lekettir. Türkiyemizin büyük imkânları olması ya
nında, yine üzüntüyle ifade edilecek bir husus da, I 
çeşitli yapısal ve teknolojik problemler dolayısıyle 
bugün Türkiye gıda üretim potansiyelinin, bir tah
mine göre 1/3'ünü veya 1/4'ünü ancak harekete ge- I 
çiröhilmiş durumdadır. Başka bir ifadeyle, bugün I 
Türkiye dar 'boğazları giderebildiği takdirde, mevcut I 
gıda üretim potansiyelinin, bugünkü üretmekte oldu- J 
ğu gıdanın 3 - 4 mislini üretebilecek bir imkâna sa
hiptir. I 

Ancak, şartların olumsuz kombinasyonlarında, 
Türkiye'nin, bu kadar büyük imkânlarına rağmen, dı
şarıdan gıda ithal etmek gibi bir durumla da karşı 
karşıya olduğu açıktır. 1974 senesinde büyük bir ta
rım memleketi olarak bilinen Türkiyemiz büyük mik- I 
tadara varan gıda maddeleri ithali mecburiyetiyle kar
şı karşıya kalmıştır. Takribi bir değer olarak arz edk 
yorum : 1974 senesinin nisanıyle 1975 senesinin ni
sanı arasındaki 12 aylık dönemde Türkiye'nin 3 tane 
önemli gıda maddesi, hububat (başlıcası buğday), yağ 
(nebatî yağ) ve şeker için ödemiş olduğu dövizin tu
tarı takriben 700 milyon dolar civarındadır. 700 mil
yon doları, bir senede, ü«ç tane önemli gıda maddesi 
açığını kapama için harcayan Türkiye'nin - toplam 
ihracatının, aynı yıllar süresinde 1 200 000 000 dolar 
olduğu hatırlanacak olursa Türkiye'nin - gıda madde
leri mevzuunda ne kadar nazik bir denge ile karşı 
karşıya olduğu ortaya çıkar. Başka bir ifade ile; eğer 
Türkiye'deki hava şartları olumsuz ve alınan tedbir
ler yetersiz olursa, Türkiye önemli ve tehlikeli bir 
gıda açığı ile de karşı karşıya kalabilir, 

Buna mukabil, yine şükranla ifade etmek istiyoruz 
ki 1975 senesi, yağışların iyi zamanda gelmesi, eki
min ihtiyaç duyduğu yağış ve tabiî şartların optimum 
bir şekilde belirmesi neticesinde, Türk tarımı için, 
gıda maddeleri üretimi bakımından, altın bir sene 
olmuştur. Meselâ; en önemli gıda maddemiz olan buğ
dayda, Türkiye'nin rekoltesi, 1975 yılında 14 750 000 
tona ulaşmıştır, ki, bu rakam, bugüne kadar Türkiye' 
de üretilmiş en büyük hububat buğday üretimidir. 
Bunun neticesi olarak, Türkiye 1975 senesi içinde, 
bir sene evvel yaptığı 1,5 milyon tonluk ithalâta kar
şılık, hiçbir ithalât yapmadığı gibi, üstelik bugüne ka
dar Toprak Mahsulleri Ofisinin hiçbir zaman ulaşa
madığı bir stok seviyesine de ulaşmıştır. Bugün, 1976 J 
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senesinin Nisan ayında Toprak Mahsulleri Ofisinin 
elinde halen 2 milyon ton civarında bir stok vardır 
ki, bir sene evvel bu rakam 300 bin ton civarındaydı. 

Bu da, biraz evvel ifade ettiğim, şartlarımızın ve 
imkânlarımızın iyi kullanılması halinde; Türkiyenin 
ne büylük bir gıda maddesi üretim potansiyeline sa
hip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Burada başka bir noktaya değinmek lüzumunu his
sediyorum : Gıda meselelerini kendi içinde ve kendi 
başına görmek mümkün değildir. Türkiye'nin gıda 
meseleleri ve gıda ile ilgili çözülmesi gereken birta
kım komplike sorunları, meselenin çok daha geniş 
bir perspektifle görülmesi mecburiyetini ortaya koy
maktadır. 

'Bu mecburiyeti muhterem Meclisin huzurunda, 2 
nokta üzerinde toplayarak açıklamaya çalışacağım : 

- Birincisi; Türkiye'nin gıda maddeleri üretimi ve 
Türkiye'de gıda altyapısının teşekkülü, tarımsal faali
yetlerle yakından ilgilidir. Tarımsal faaliyetler ise, 
kendi içinde, Türkiye'de çok sayıda, finansmandan 
tutun, teknolojiye, sanayie kadar, çok sayıda mesele 
ile yakın irtibatlı olduğu için, Türkiye'nin aslında gı
da meselelerinin değerlendirilmesi ve bunlara çözüm 
aranması, dar bir çerçevede halli mümkün olmayan 
meselelerdir. Bunların çözümünü bulmak için, en azın
dan Türk tarımına ve belki de bunun çok daha yay
gın olan bir çerçevesine gitme mecburiyetimiz var
dır. 

Yine üzüntü ile ifade etmek istediğim diğer bir hu
sus; bugün 42 milyona yaklaşmış bulunan Türk hal
kının, Türkiye'de yaşayan bu nüfusun gıda meselele
rini her kesimde en iyi neticelerin elde edilmesine ne
zaret edecek, sahip olacak, fiilen çalışan bir kuru
luşun da mevcut olmayışıdır. Daha kısa bir ifade 
ile bugün Türkiye'de yaşayan 42 milyon nüfusun, gı
da meselelerinin sahibinin kim olduğu belli değildir. 

Benim başında bulunduğum Bakanlık, ismen, son 
2 veya 3 hükümette Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı haline getirilmiştir. Bir nevi ismen gıda me
selelerinin sahibinin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı olduğu kararı verilmiş oluyor. Fakat ismin, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına değiştiril
mesi ile, bu Bakanlığın gıda meselelerinin - biraz aşa
ğıda arz edeceğim - çok yönlü sorunlarına yetkili ola
rak eğilmesi ve bunların çözümüne güçlü olarak mü
dahale etmesi, yön vermesi, nezaret etmesi, muraka
be etmesi; bir kelime ile Türkiye'nin gıda politika
sını tarif, tanzim ve tatbik etmesi imkânı yoktur. 
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Bugün gıda meselesini bir bütün olarak ele alma
ya mecburuz. Mevcut tatbikatın ıslahı zorunluluğu 
vardır. Gıda ve beslenme işlerinden bir bütün olarak 
sorumlu kılınacak, halkın yeterli ve dengeli beslen
mesini sağlayacak, araştırma ve kontrol hizmetleri
ni yürütecek bir birimin, memleketteki gıda madde
leri ihtiyaç ve tüketim durumunun tespitini yapması; 
gıda maddelerinin kullanımında ve üretiminde her za
man karşı karşıya olduğumuz israfların ve kayıp
ların se'bep ve izale çarelerini araştırması; yeterli ve 
dengeli beslenme konusunda eğitim ve araştırma prog
ramları yapılması ve uygulanması; halkımızın pişir
me, muhafaza ve yeme alışkanlıklarında gerekli dü
zeltmelerin üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi; gıda 
maddeleriyle ilgili maliyet, arz - talep, fiyat ve bünye 
araştırmalarının yapılması; gıda maddeleri üretimi ve 
işlenmesi faaliyetlerini artırıcı tedbirlerin hazırlanıp, 
uygulanması; şimdiye kadar yapılmamış olan gıda 
stok ve mulhaifaza hizmetlerinin takibi ve bu konu
da gerekli organizasyonların gerçekleştirilmesi; gıda 
•ile ilgili müesseselerin, gıda teknolojisi ile ilgili tek
nik eleman ihtiyaçlarını karşılayacak özel uygula
malı eğitim programlarının tatbik edilmesi; kalite ve 
teknolojik kontrol ve araştırma hizmetlerinin yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 

Beslenme konusunun tarım politikamızın temel 
hedefleri arasında düşünülmesi de gereklidir. Ger
çekten yurt içi ve yurt dışı tarım ürünleri talebinin 
gereği gibi karşılanması tarım politikamızın başlıca 
amaçları arasındadır. Yurt içi taleplerinin en önemli
leri ise beslenme ihtiyacından doğmaktadır. Bu nok
tada Yüce Meclise bir örnek vererek konunun arz et-

. tiği ehemmiyeti ve Türkiye için taşıdığı hayatî önemi 
belirtmek istiyorum. 

Türkiye'nin bugün anagıda maddeleri arasında 
olan hububat üretiminde, bir örnek verecek olursak; 
Türkiye'nin takriben 13 - 14 milyon hektar sahada 
hubu'bat ürettiği bir vakıadır. Her sene ekilen bu ka
dar sahada üretilen buğdayın, Türkiye'de, hava şart
larına bağlı olarak, vasati verimi, hektar başına 1 100 
kilo ile 1 300 kilo arasında değişmektedir. İyi bir se
ne 1 300 kiloyu aşırır, belki 1 400 olur; bazı kötü 
senelerde ve kötü yerlerde de hiçbir netice alamaz
sınız. 

Buna mukabil, meselâ, sanayileşmiş diye bildiği
miz Fransa'da veya Almanya'da veya Hollanda'da, 
bugün ortalama bir hektar başına hububat üretimi
nin - bütün memleket ortalaması olarak ifade ediyo
rum, hektar başına - 4 500 kilo olduğunu ifade etmek 
istiyorum, 

I Buradan görülen gerçek şudur: Türkiye bugün, 
sanayileşmiş diyebildiğimiz memleketlere göre, ta-

I rımsal üretiminde, üçte bir seviyesinde üretim yapa
bilmektedir. 

I Şimdi ortaya bir kaziye koyuyorum: Diyorum 
I ki, böyle üç misline değil, Türkiyenin hubu'bat üre-
I timine entegre bir yaklaşımla ve gıda meselelerinin 

çözülmesini ve Türkiye'nin dışarıya doğru yönelmiş 
I bir gıda ihraç potansiyelinin geliştirilmesini hedef 

alarak eğilecek olursak; bu eğilmelerimizin ilik hede
fi olarak da hububat üretimindeki verimliliğimizi, 
öyle % 300 değil, % 50 gibi mütevazi bir rakam 

I olarak arttırmayı öngörürsek, bunun ifade ettiği ma-
I nayı şöylece değerlendirmek mümkündür: 

Geçen sene 14 milyon ton olan buğday üretimi
ni % 50 arttırabilirsek 7 milyon ton ilâve buğday 

I üretebiliriz demektir. Sahayı geliştirmeden entansite-
I sini ve birim saha başına verimini arttırarak elde ede-
I ceğimiz 7 milyon ton hububatın bugünkü dünya fi-
I yatları muvacehesinde kıymeti de 1 400 000 000 do-
I lardır. Başka bir ifade ile; Türkiye Cumhuriyeti Hü-
I kümetinin geçen sene dışarıya yaptığı bütün sana-
I yi ve tarımsal - fındık, pamuk, her türlü ihracat -

ihracat ( + ) artı sanayi ihracatı (+) artı maden ihra-
I çatının toplamı da bundan azdır. 

Geçen sene Türkiye'nin bütün ihracatı 1 400 000 
I 000 dolara zor ulaşmıştır. Demek ki, buradaki mü-
I tevazi bir hedef, % 50 nispetinde verimliliği arttır

ma hedefi Türkiye'nin bütün ihraç potansiyeli kadar 
bir imkân doğurabilmektedir. 

I Meselenin önemini ve bu gibi neticelerin, sanayi 
I kesiminde olduğu gibi uzun yıllara bağlı çok geniş 

yatırımları gerektiren faaliyetlere de lüzum göster-
I meden, büyük yatırım ve sermaye yatırımı talebi ol

madan, uzun zamana bağlı kalmadan da gerçekleş-
I tirilmesinin mümkün olduğuna dikkati çekmek isti-
I yorum. 

I O halde, Türkiye'nin, gıda ve ona bağlı tarım-
I sal meselelere eğilmesinde, sadece kendi nüfusunun 
I beslenmesi, daha iyi bir beslenme düzeyine çıkarıl-
I ması hedefinin ötesinde, Türk ekonomisinin güçlen-
I dirilmesi, Türkiye'nin dış ödemeler dengesine bü-
I yük kolaylıklar ve imkânlar getirilmesi ve bir yerde 
I Türkiye'de hepimizin şikâyetçi olduğu ve düzeltil-
j mesi için çeşitli yaklaşımlarla talepte bulunduğu

muz millî gelirdeki dağılım bozukluklarının ıslâhı gi-
I bi çok önemli hedeflere ulaşılma imkânı da mevcut-
] tur. 
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Muhterem Başkan ve değerli üyeler; Meclis araş- j 
tırmalan, genellikle eğer politik bir amaca yönelme- I 
misse kamuoyunda birtakım meselelerin politik ola- j 
rak değerlendirilmesi amacından, dışarı, özellikle j 
meselenin teknolojisini, ekonomisini hedef alan bir 1 
çalışma şeklinde yürütebilirlerse - ki böyle yürütü- I 
len çok güzel araştırmalar mazide olmuştur - birta- j 
kim sübjektif değerlerin objektif gerçekler haline j 
dönüştürülmesinde fevkalâde yararlı mekanizmalar- I 
dır. 1 

Ben inanıyorum ki, bu esaslar dahilinde götü- I 
rülen Meclis Araştırmaları, geçmiş yıllarda, Türk 1 
kamuoyunun olumlu bir istikamette geliştirilmesi, 1 
Türkiye'nin birtakım temel meselelerinin politik ve ] 
sübjektif birtakım yargılardan arınmış temel gerçek- I 
lerinde herkesin birleştiği sorunlar halinde ortaya I 
çıkarılabilmesinde fevkalâde yararlı olmuşlardır. 1 

Buna bir örnek olarak; bundan 8 sene kadar önce 1 
yapılmış olan petrol konusundaki Meclis Araştırma- 1 
larını verebiliyorum. Fiilen içinde vazife aldığım bu 1 
Araştırmalarla, Türkiye'nin bu çok önemli petrol ke- I 
siminde ki büyük ve önemli gerçeklerinin her türlü I 
sübjektif ve politik yargıdan arınmış olarak ortaya j 
konulduğunu görmüşüzdür. ] 

j yasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araşur-
I maları istenmiştir. Ayrıca Anayasanın 52 nci mad-
1 desi; halkın gereği gibi beslenmesi konusunda da yü-
j kümlülük getirmiştir. 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak bu konu-
] nun Mecliste konuşulması olanağını sağlayan arka-
1 daşlarımıza teşekkür ederiz. 
j Açlık ve beslenme konusu, Türkiyemizin hudut-
J larını aşmış, dünyanın ilgisini üzerinde toplamış ve 
| günün aktüel sorunu haline gelmiştir. 

I Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan 
I bu konu, Türkiye'nin bugünkü sorunu olarak gittik-
j çe önem kazanıyor. Gerek basın ve gerekse TRT'nin 

eski yayınları, bu meseleye, çok yakın ilgi göstermiş
lerdir. En mühimi de, halkımız, açlığı her gün kendi 
yapısında ve sofrasında hissediyor; üstelik günlük 
tartışma konusu olarak yakın ilgisini gösteriyor. 

İşte bu derecede ilginç olan ve vahim bir sonuca 
doğru giden bu sosya -. ekonomik sorunun tartışılma
sında Cumhuriyet Halk Partisi olarak eleştirilerimi
zi söylemek ve kararımızı tespit etmek istiyoruz. 

Önce, açlık ve beslenme sorununun, dünya ça
pında durumuna, eleştirilere ve çarelerinin araştırıl
ması için gösterilen gayret ve çabalara bir göz atmak 
zorundayız. 

1963 yılında Washington ve 1970 yılında iki de
fa olmak üzere Lahey ve nihayet 1974 Kasımında 
Roma'da Gıda ve Beslenme Kongreleri toplanmıştır. 
Bu toplantıda, açlık_ sorununa uygulanabilir köklü 
çözümler getirilememiş, ama insanlarda, dünyayi teh
dit eden bu felâkete karşı savaş gereği bilincinin 
uyanmasına yol açmıştır. 

Dünya kamuoyu, daha çok uzun vadeli olasılık
lar üzerinde yoğunlaşmaktadır. En ilginç gelişme 
olarak şunu söyleyebiliriz.. Besin maddeleri, bundan 
böyle politik ve ekonomik bir silâh olarak kullanıl
mak isteniyor. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı sayın Ford, Birleşmiş Milletlerde bunu açık
lamıştır. 

Gıdayı silâh olarak insanların üzerine yöneltmek 
eğiliminin gösterilmesi, insancıl amaçlarla çelişkili. 
bir eylem ortaya koyacaktır. Bu eylemin karşısında 
yerlerini alacak olanlar ise, toplumcu kesimin insan
cıl davranışını ortaya koyacaklardır. 

Dünyanın açlık ve beslenme sorunu doğrultusun
da Türkiyemizin de beslenme ve açlık sorunu, top
lumumuzun istikbalini olumsuz şekilde etkileyecek 
bir ilerleme gösteriyor. 

Bu inanış ve bu temenni ile bu konuda da bir j 
Meclis Araştırması açılmasında Hükümet olarak ya- S 
rar gördüğümüzü burada ifade etmek istiyorum. Bu j 
inanış ve bu kanaat içinde teklif edilmiş olan iki 1 
Meclis Araştırması önergesinin birleştirilerek ve çer- i 
çevesi iyi tayin edilmiş bir kapsam içinde, Türkiye' j 
nin gıda ve gıdaya bağlı tarımsal meselelerinin, Yü- î 
ce Meclisin değerli üyelerinden teşekkül eden bir ko- j 
misyonca incelenmesinde, konuya yeni ışıkların tu- j 
tulması ve önümüzdeki yasama döneminde birtakım j 
daha isabetli kararların alınabilmesini temin bakı- 1 
mından yarar gördüğümüzü ve bu anlayış içerisinde ] 
verilen önergeyi desteklediğimizi ifade eder, muhte- j 
rem Başkana ve Yüce Meclise hürmetler sunarım, j 
(Alkışlar). - j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 3 

Orhan Çaneri, buyurun efendim. ] 
Sayın Çaneri, daha evvel de belirttiğim gibi sü- ] 

reniz 20 dakikadır. j 
C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN ORHAN ] 

ÇANERÎ (Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın millet -j 
vekilleri; ] 

Türkiye'de açlık, besin ve beslenme sıkıntılarının 1 
nedenleri ve tedbirlerinin saptanması amacıyle, Ana- J 
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1960 - 1965 yılları arasında birey başına yılda or
talama 259 kilo buğday düşerken, yapılan hesapla
ra göre 1975 - 1980 yılları arasında bu miktar 115 
kiloya düşecektir. Baklagillerin 1966 yılmda birey 
basma yıllık üretim ortalaması 18 kilogram iken, 
1973 yılında 15 kiloya düştü. 

1968 - 1973 yılları arasında 780 milyon liralık 
hayvansal ve bitkisel yağ ithal ettik. Hayvan sayısı 
itibariyle dünya devletleri arasında ön sıralarda ol
mamıza rağmen, birey başına gıda olarak düşen et 
miktarı yılda 15 kilogramdır. Bu miktar Amerika'da 
113 kilogram, Almanya'da ise 84 kilogramdır. 

(Bu gelişmeler karşısında memleketimiz, bütün 
gücü ve bilinci ile dışa bağımlı olmadan kendi ka
derini kendi çizmek zorundadır. 

•önce açlık ve beslenme konusunda dünyadaki 
görünümü ortaya koymak gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, dünyada açlrk iki 
yönde gelişen bir sorundur: _ 

Birincisi tam açlrk, total açlıktır. Bugüne dek iç 
iç ve dış sömürüye maruz kalmış toplumların fert
lerini, yani fakir kalmış bu insanların geçmiş ve ge
leceğini ilgilendiren bir felâkettir bu. tam açhk, bir 
insanın yeterince besin alamaması, yani boş midesi
ne, asgarî şartlarda yaşamasını temin edecek kadar 
gıdayı bulup koymaması demektir. Bugün dünya nü
fusuna göre gıda maddeleri üretiminde bir yetersiz
lik vardır. 3 milyarı geçen dünya nüfusunun azım-
sanmayacak bir kısmı, bu tam açlık çemberi içeri
sinde kendi kaderiyle baş başa kalmıştır. Toplumu
muzun fakir kesimlerindede tam açlığa maruz in
sanlar vardır. Ekonomisi dışa bağımlı ülkeler arasın
da olan Türkiyemizin, bünyesindeki tam açlığa çare 
bulabilmesi için, bütün gücüyle fakirliği yenme mü
cadelesini vermesi gerekir. 

'İkincisi gizli açlıktır, «Yarı açlık» da denir. Dün
ya nüfusunun 2/3'ü, Türkiye nüfusunun da 2/3'ün-
den fazlası bu açlık şekline maruzdur. 

Önce gizli açlığın ne olduğunu saptayalım. Bu 
olay, insanın, temin edebildiği besin maddelerinden 
bilgili ve doğru olarak yararlanamamasıdır. Bir baş
ka şekli ile, öylesi gıda maddeleri vardır ki, bunla
rın alınamaması veya yetersiz alınması, gizli açlığı 
meydana getirir. 

Somut olarak şöyle izah etmek gerekir: 
Bir .insanın ortalama değerlerle yaşantısında gün

lük enerji ihtiyacı 2 800 kalori civarındadır. İnsanın 
bu enerjiyi karbonhidratlar, yağlar ve tahıllardan, 
tahıl türevlerinden kurulu bir rasyon ile temin etme-
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si kolay olabilir, ama bugün memleketimizde ken-
di yağı üe kavrulmaya çalışan insanlar, günlük ener* 
ji ihtiyaçlarmın % 70'ini ekmek yemekle temin eder
ler. Diğer gelişmiş memleketlerde ise enerji ihtiyacı* 
nın % 40'ından daha azı, ekmeğin de dahil olduğu 
tahıl türevlerinden alınıyor. Arada büyük fark var
dır. Sadece tahıldan menşe alan gıdalarla beslenmek, 
tek yönlü bir beslenmedir. Halbuki dengeli beslen
me, bitkisel gıdaların yanında, hayvansal gıda, ma
densel gıda ve vitaminler de alabilmekle gerçekleş
tirilebilir. insanın günlük protein ihtiyacı, 30 yaşına 
kadar kilo başına günde 2 gram, 30 yaşından sonra 
da kilo başına günde 1 gramdır. Ayrıca günlük pro
tein ihtiyacının gençlerde yarısı, erişkinlerde 1/3'ü 
hayvansal protein olarak alınmalıdır. İşte buraya ka
dar bahsettiğim nitelikte gıdaları dengeli bir şekil
de, yeteri kadar alabilen insanlar, dengeli beslenen 
mutlu kişilerdir, mutlu azınlıktır. Bu kesim, dünya 
nüfusunun % 25'ini, Türkiye'nin ise en çok % 15'ini 
teşkil ediyor. 

Gıda üretimindeki dengesizlik yanında, fakir ve 
eğitilmemiş insanların, gerek dengeli gıda alamama
ları ve alabildikleri gıdalar arasında denge kurma 
olanağına sahip olamamaları nedeniyle maruz kal
dıkları açlık şekline de gizli açlık veya yarı açlık de
niyor. Dünya nüfusunun % 72'si, toplumumuzun da 
% 70'i gizli açlığa maruz ve mahkûmdur. Kısaca, 
ülkemizde toplumu gizli açlığa ve hatta tam açlığa 
terk eden besin yetersizliği ve dengesizliği sorunu so
mut olarak ortadadır. 

Tam açlığın ve gizli açlığın sebepleri nelerdir? 
Birincisi yoksulluk, ülke çapında dengesiz gelir 

dağılımıdır. Türkiye'de her ne kadar ekonomik ge
lişme varsa da, ekonomimiz henüz gerekli gelişme
yi gösterememiştir. Gelişme çabası içinde olan ülke
miz, dünya ekonomisinin çalkantılarından çok faz-
le etkilenmektedir. Bağımlı ekonominin kendi bün
yesindeki fakirliği yenebilmesi mümkün olamıyor. 
Fiyat artışları önlenemedikçe, arza karşı maddî ola
naksızlıklar dolayısıyle gıda maddelerini gerekli mik
tarda ve gerekli oranda almabilme olasılığı buluna
mıyor. Ekonomik sorunlar halledilmedikçe, Türk 
halkının çok büyük bir kesimi bugün maruz kaldı
ğı açlığa, ilmen tespit edildiğine göre, 25-30 sene 
sonra da mahkûm olacaktır. 

Nüfus artışının hızlı olması: Bu da bir faktördür. 
Açlık sorununun bir nedeni olarak ortaya çıkmakta
dır. Nüfusumuz yılda % 2,5 - 3 oranında artıyor. 
Bir ülkede nüfus artış hızı, gıda üretim hızından 
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yüksek ise, o ülkede kalori ve protein yetersizliği, ya
ni açlik var demektir. Nüfus artışı, gıda üretimini üst 
düzeye çıkaramayan ülkemiz için, üzerinde durulma
sı gerekli bir sorundur. Üretim ve tüketim ilişkileri 
bozuk olan memleketimizde,' nüfus artışı meselesi 
göz önüne alınırken, en kısa zamanda üretim ve tü
ketim planlamasını yapma zorunluğu vardır. 

Dengesiz ekonomi ve dengesiz üreme, gelişmek
te olan ülkelerde geçim sıkıntısı içerisine itilmiş ai
lelerin dengesiz beslenmesine sebep olmakta, bu in
sanları gizli ve hatta tam açlığın kucağına atmakta
dır. 

Türkiye'nin geri kalmış yörelerinde ve dar gelir
li insanların yaşadığı mahallerde dengesiz nüfus ar
tışı, dengesiz beslenmenin mühim sebeplerinden bi
risidir. 

Sayın üyeler, nüfus artışının süratli olması açı
sından, aile planlamasını ve eğitimi, açlığa karşı ted
bir olarak tespit ediyor ve öneriyoruz. 

3. — Yurdumuzda, besin maddelerinin üretimi 
konusunda aksaklıklar mevcuttur. Bu, Türkiye'miz-
deki açlık ve beslenme sorununun Önemli sebeplerin
den birisidir. Hayvansal proteinler, hayvancılık ko- ,' 
nusunun yıllardır, bir kenara itilmişliğinin sonucu . 
olarak, günbegün bulunamaz ve alınamaz duruma gel
mektedir. Esasen hayvansal proteinlerle bitkisel pro
teinler arasında dengeli bir beslenme kurabilmek 
zordur. Gıda üretimini planlayamamış olan ülke
mizde, beslenme daima karbon hidratlı bir rasyon ile 
halledilmek istenmiş, bilhassa dar gelirli kesimler, 
çeşitli faktörlerin etkisiyle total protein, bilhassa hay
vansal protein alamama durumuna düşmüşlerdir. 

Şöylece bir karşılaştırmalı tabloya göz atarsak, 
günlük kalori ve protein tüketimindeki durumumuz 
ortaya çıkar. 

Günlük kalori, Amerika Birleşik Devletlerinde 
fert basma 3,240 kaloridir. Bunun, aldıkları total 
protein miktarı 91,6 gramdır ve bu proteinin de % 69, 
6'sı hayvansal proteindir. 

Almanya'da alınan günlük kalori 2 960'tır, 80,5 
gram total protein alınmakta ve bunun % 51, 6'sı 
hayvansaldır. Bunun gibi daha birçok memleketler 
sıralanmış; fakat 1971 yılı kayıtlarına göre Türkiye-
oıize bakarsak, alınan günlük kalori miktari 2 900' 
dur. Gene günlük total protein olarak 81,3 gram alın
maktadır. Ama burada dikkat edilecek konu şudur: 
Bu total proteinin ancak 19,1 gramı hayvansal pro
teindir. 
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Şu halde, yurdumuzda bir hayvansal proein aç
lığı mevcuttur. Bu açıdan, hayvancılığımızın ötesin
de balıkçılık da, el atılmamış ve devletin ilgisini hiç 
görmemiş bir gıda kaynağıdır. Sırtım denize dön
müş olarak bugüne gelmiş olan ülkemizde, bu mü
him gıda kaynağına hemen el atmak gerekiyor. 

'Bitkisel üretim planlaması yapılmamış olan ül
kemiz, maalesef bugün, daiha dün belki gelecekte 
buğday ithal eder duruma düşmüştür. Gıda üretimi
nin artırılmasını gerçekleştirmek için tarıma dayalı 
sanayie hız vermek, taban fiyatları uygulamasına ge
niş düzeyde devam etmek; keza üretim, kredi ve 
pazarlama ve satış kooperatifçiliğini yurt dışında 
süratle yaymak gerekir. 

Cehalet ve beslenme konusundaki bilgisizlik de 
diğer bir sebeptir. Bugün Türkiye'de orta bir işgücü 
için gerekli 2 800 kaloriyi yurttaşlarımız, eğer, ola
nakları mevcut ise, fazla zorluk çekmeden tahıla da
yalı bir rasyonla temin edebiliyorlar; fakat dengeli 
bir beslenmeyi gerçekleştiremedikçe, bu kalori yete
nekli bir organizmayı besliyor manasına gelmez; Bil
gisizlik neticesi, ihtiyaçtan çok kalori alınması da 
şişmanlama husule getiriyor. Aynı şekilde, ihtiyaç
tan az kalori alınması sonucu zayıflama görülür. Bir 
ülkede gıda yetersizliği olmasa dahi beslenme konu
sundaki bilgisizlik, yanlıış inanç ve alışkanlıklar, zen
gin gıda kaynaklarına rağmen, beslenmede eksiklik 
yani gizli açlığı yaratabilmektedir. 

Gizli açlığın arkasından gelen hastalıklara kar
şı dayanıklılığın azalması, büyüyememe ve zekâ ba
kımından gelişememe perdenin arkasındaki asıl facia* 
dır sayın milletvekilleri. 

Bir diğer sebep de, Türkiye'de enfeksiyon ve pa-
raziter hastalıkların yaygın olmasıdır. Sağlık koşul
ları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak dü
zeye maalesef ulaşamanuştır. İnsan sağlığı ile ilgili 
kuruluşlarımız, ihtiyaca cevap verecek sayıda olma
dığı gibi, bazı olanaksızlıklar yüzünden gereği.. gibi 
hizmet görememektedirler. Hasta ve parazitli orga
nizma ise, dengeli beslense dahi aldığı gıdadan yete
rince yararlanamaz. 

Altıncı sebep şudur: Nasılki zengin milletler da
ha zengin olmayı hedef alarak, fakir milletleri daha 
da fakirleştirmeye yöneltmekte iseler, memleketimiz
de de toplumun mutlu azınlığı daha çok zengin ol
ma gayreti içerisinde, dar gelirli ve fakir insanları da
ha da fakirleştirmeye ve bu şekilde günbegün açlığa 
ve dengesiz beslenmeye doğru itmektedirler. 
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Şöyle somut bir misalle bunu ispatlayabiliriz: Ya
pılan araştırmalara göre, işçilerin bir kilo et parası 
karşılığı satın alabildikleri ekmek miktarı 1965 yılın
dan sonra sürekli olarak artmıştır. 1965 yılında bir 
kilo et parası ile 6,4 kilogram ekmek satın alabilen 
yoksul halk, 1972 yılında bir kilo et parası ile 13,5 
kilogram ekmek satın alabiliyorlardı. Bu durum yıl
larca bu insanları çok ekmek yemeye ve etten elleri
ni çekmeye zorlamıştır; böylece dengesiz beslenme 
gizli açlık etkin hale gelmiştir. Her ne kadar bu tab
lo hayvansal gıdaların parasal değerinin yüksekliğini 
gösteriyor gibi ise de, zaten toplumun maddî olanak
ları, ekmeğini dahi temin etmede güçlük çekerken, 
hayvansal gıda alabilme olanaklarını hiç bulamıyor
lar. 

Bu saydığımız nedenlerin ötesinde de sebepler 
vardır; zamanımızın darlığı dolayısiyle bunların üze
rinde durmuyoruz. Türkiye'de beslenme sorunu üze
rine eğilinmez ve, açlığın nedenlerinin ortadan kaldı
rılması için çaba gösterilmezse, halkımız bütünüyle, 
gelecek 30 yıl içerisinde açlık sorunu ile tam olarak 
karşı karşıya kalacaktır. İlgili kuruluşların raporla
rıyla bu sonuç saptanmıştır. İnsanların yalmzca kendi 
kaderlerinden sorumlu olma devri çok gerilerde kal
mıştır aziz milletvekilleri. Açlık ve beslenme politika
mızı saptamamız gerekir; bu bir millî politika olma
lıdır. Bu konudaki çalışmalar, Milliyetçi Cephenin 
bencil çalışmalarından çok daha mühimdir ve önce
lik taşır. ' 

İyi beslenen toplumlarda iyi gelişmiş olan beyinle
ri sömürmek mümkün değildir; ancak, iyi beslene
meyen toplumlarda sömürü düzeni yerleşir. Bilinç
lenme gecikir, çok uluslu şirketlerin aracıları büyük 
vurgunlara olanak sağlama imkânı bulur; aile şir
ketlerinin günbegün büyümesini sağlayan yönetici
ler başa geçer, olanaklara sahip bu zümrelerin çocuk
ları iyi beslendikçe birer harika çocuk görünümü or
taya koyar ve toplumu ezmeye çalışan birer unsur 
olur. Bu bir avuç insanlar geliştikçe, toplumun fakir
leri ezilir, sömürülür ve toplum sorunları ortaya çı
kar. Sosyal bunalımların önlenmesinde toplumun 
bütün fertlerinin dengeli beslenmesini temin edebil
mek bir çaredir.-

Sayın milletvekilleri, sayın Bakanın söylediği, gı
da meseleleriyle ilgili ve yetkili bir kuruluşun olma
masını kabul ediyoruz; bu, büyük bir eksikliktir. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce bunu tes
pit etmiştik ve kısa devredeki koalisyon iktidarımız 
zamanında bu gerçeğe dayanarak, bir bakanlığın is

minin başında da olsa «Gıda» kelimesini kullanma 
lüzumunu hissetmiştik. 

Uzun vadeli plan hedeflerinde, açlığa çare ola
rak tedbirler Öngörülmemiştir. İktisaden kalkınma 
vuku buldukça, açlığın giderek azalacağı varsayıl
mıştır; bu ise, yanlış bir politikadır. Ayrıca, açlığa 
çare arayacak planlama politikalarının geliştirilme
sine gerek vardır. 

BAŞKAN — Sayın Çaneri 2 dakikanız var efen
dim. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — Cum
huriyet Halk Partisi olarak, yurdumuzda açlık ve 
beslenme sorununun var olduğunu tespit etmiş du
rumdayız. Bu konuda Meclis Araştırması yapıldığın
da, Yüce Meclisçe de bu tespitin daha geniş bir 
düzeyde yapılacağına inanıyoruz. Bu gerekli Meclis 
Araştırması, memleketimizdeki açlık ve beslenme so
rununun ciddî bir şekilde ele alınmasının başlangı
cı olacaktır. Bu araştırmadan sonra, bu millî davanın 
süratle ve olumlu bir şekilde şekillenmesini temenni 
ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, açlık ve 
beslenme konusunda Meclis Araştırması açılmasın
da olumlu oy vereceğiz. 

Partim adına teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri. 
Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Or

han Oğuz'da. 
Saym Oğuz, bir dakikanızı rica edeyim. Bir hu

susta Yüce Kuruldan bir karar istihsal etmek zorun
dayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis Araştırması ve 
Genel Görüşmeler için ayrılan sürenin bitimine 4 
dakikamız var. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — 
Uzatalım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet. 

Önergeler üzerindeki görüşmelerin bitimine ka
dar sürenin uzatılması hususunda onayınızı almak is
tiyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir, 

Buyurun Sayın Oğuz. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Önce, açlık ve beslenme konusunu buraya geti
ren değerli arkadaşımıza teşekkür etmekle söze baş
lamak istiyorum. Türkiye'de sadece kısa vadeli so-
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runların bu Mecliste tartışılmaması gerekir. Bu Mec
liste, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren uzun vadeli 
sorunlar üzerinde de durulması iktiza etmektedir. O 
bakımdan, çok ciddî bir konu olan, çok ciddî bir 
sorun olan beslenme meselesinin, açlık meselesinin 
buraya getirilmiş olması, burada tartışılması, Türki
ye'de genel bir araştırmaya tabi tutulması ve bu 
araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, fevkalâde 
yararlı olacaktır; bu kanaatte olduğumuz için de
ğerli arkadaşıma teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, açlık meselesi, beslenme meselesi, 
sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın bir soru
nudur. Bugün bütün dünya ülkeleri bu konu üzerin
de hassasiyetle durmaktadırlar. Çünkü, dünyayı teh
dit eden açlık konusunda, beslenme konusunda, gı
da maddelerinin üretimi konusunda dünyayı tehdit 
eden en büyük unsur, nüfusun süratle artmakta olu
şudur. Bugün dünya nüfusu, 3,5 milyarı aşmış bu
lunmaktadır. 2 000 senesinde dünya nüfusunun 7 mil
yara ulaşacağı, hemen ondan yarım asır sonra, yani 
2050 yılında 14 milyara ulaşacağı hesap edilmektedir. 
Bugün alınan tedbirler ne olursa olsun, bu süratli ar
tışı frenlemek kolay olmamaktadır. Hele bazı ülke
lerde, dünya nüfus artışı konusunda fazla ciddî ted
birler getirilmemektedir. 2050 senesinde 14 milyarı 
dünyadaki tabiat şartlanyle besleme, bundan bir asır 
önce Maltüs'ün ortaya koyduğu nüfus nazariyesini 
adeta doğrular hale gelmektedir. Yani, dünya bir sü
re sonra açlıkla karşı karşıya gelebilecektir. Çünkü, 
artan nüfusa paralel olarak, ona yeterli olarak, onun 
ihtiyacını karşılayacak ölçüde gıda maddeleri üreti
mi yapılmamaktadır. Nüfus, bütün tedbirlere rağ
men geometrik dizi halinde artmakta, buna muka
bil gıda maddeleri üretimi de aritmetik dizi halinde 
yükselmektedir. Belli bir zaman içersinde mutlaka 
açık kendisini hissettirecektir ve kanaatimce dünya
yı tehdit edecektü". Nitekim sorun, bugün kendisini 
hissettirmektedir. 

Gıda maddelerinin artan dünya nüfusunu besle
yecek ölçüde üretiminin yükseltilebilmesi için entan-
sif ziraata doğru yönelmekten başka çare yoktur. 
Yani tarımda, «Sermaye - yoğun biçimde tarım» yap
mak mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. 

Burada bir mesele üzerinde durmak işitiyorum: 
Sermayeyi istediğiniz kadar yoğun hale getirin, bir 
süre sonra üretimin artışı için lüzumlu olan hammad
deleri dahi bulamayacaktır dünya. İleriki yıllarda, 
petrol kaynaklarının kurumakta olduğunu, daral
makta olduğunu bugünden hissediyoruz. Yapılan 
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hesaplar, petrol rezervinin ancak 30 yıl yeterli oldu
ğunu göstermektedir. 

Sunî gübre meselesine girdiğiniz zaman, petrol 
kaynakları karşınıza çıkacaktır. 30 sene veyahut 50 
sene sonra, petrol rezervlerinin azalması neticesinde, 
elbette gübrenin hammaddesi olan unsurları dünya 
bulamayacaktır. Bunun karşisında, bugün fosfat mu
harebesi yapılmaktadır Afrika'nın kuzeyinde; bazı 
ülkeler birbirlerine girmektedir. Neden bu muhare
be yapılmaktadır? 

İleride dünyayı besleyecek olan gıda maddeler i-
n'in hammaddesini, sunî gübrenin hammaddesini teş
kil eden fosfat kaynaklarına iktisabedebilmek için, 
sahip olabilmek için bu mücadele yapılmaktadır. Şu 
halde, bu hammaddelerin ve tabiî kaynakların sinirli 
oluşu ve her geçen gün biraz azalışı, buna mukabil 
nüfusun artması, bu sorunu dünyanın karşısına yakın 
gelecekte önemli ölçüde çıkacağına inanıyoruz, 

Bu nedenledir ki, nüfusun yoğun olduğu birçok 
ülkede, meselâ Japonya'da, diğer bazı nüfusun yoğun 
bulunduğu ülkelerde, insanlık beslenebilmek için de
nizlere saldırmıştır. Denizlerdeki balıklara değiil; de
nizlerdeki yosunlardan, denizin altındaki değerlerden, 
o kaynaklardan istifade etmek suretiyle beslenmenin 
yolları aranmaktadır. 

Japonya'da denizlerin dibindeki yosunlardan ek
mek yapan fabrikaların faaliyete geçtiğini işitiyoruz. 
İnsanlık, beslenebilmek için yeni bir arayış içindedir. 

Şimdi, dünyadaki hadise böyle olunca, Türkiye'yi 
dünyadan ayırmak mümkün değildir. Türkiye'de de 
buna paralel bir beslenme sorunu vardır. Bugün için 
belki kendisini şiddetli ölçülerde hissettirrncmektedir; 
belki zayıftır, belki gizlidir, ama Türkiye'de bir bes
lenme sorunu vardır. Beslenme sorununun yanında, 
hemen işaret etmek isterim ki, Türkiye'de istihlâkte 
bir israf meselesi de vardır. Türkiye'nin beslenme den
gesi cidden hassas bir durum arz etmektedir 

Şimdi, bizim memleketimizdeki üretim, geniş öl
çüde tabiat şartlarının müsait gitmesine bağlıdır. Şa
yet yağmur yağarsa, hava şartları iyi giderse, tarım
sal üretim artmaktadır ve tarımsal üretim, biraz önce 
Sayın Bakanın da ifade etmiş olduğu gibi, bütün ül
keyi besleyebilecek bir düzeye ulaşmaktadır; Ama ta
biat şartları uygun gitmezse, Türkiye'nin bir numara
lı beslenme maddesi olan, malı olan hububatta, bakı
yorsunuz derhal açık meydana çıkıyor; bir milyon ton, 
iki milyon ton hububat satın almak için dünya pa
zarlarına çıkıyoruz. Yakın geçmişte buna örnek teş
kil edecek hadiseler cereyan etmiştir. 
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Türkiye'nin devamlı olarak yağ açığı vardır. Bu ı 
yağ açığı 30 - 50 - 60 bin ton civarında değişmektedir. I 
Bu günde, yani nüfusumuzun 40 milyon olduğu bu I 
günde dahi, Türkiye'de yağ açığı vardır. Türkiye bir I 
taraftan tarımsal ülke olarak nitelendirilmektedir; ama I 
bsslenme sorununda tabiat şartları uygun gitmediği I 
zaman hububat açığı, tabiat şartları müsaade ederse, I 
onun yanıbaşında devamlı olarak yağ açığı kendini I 
göstermektedir. Tedbir alınmadığı takdirde, talepleri- I 
nin fevkalâde yüksek olması nedeniyle, bu malların 
fiyatlarında önemli artışlar ortaya çıkmakta ve bes- I 
lenmeyi bir noktada bu yönden de sıkıntılı hale ge- I 
tirmektedir. I 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye'de- I 
ki nüfus artış oranı bellidir; nüfus % 2,5 - 3 oranın- I 
da artmaktadır. Türkiye nüfusu bugün 40 milyonu I 
aşmış olup, 1980'lerde 60 milyona, 2000 yılında 80 - I 
85 milyona ulaşacak; ondan sonra da yüz milyonla
rın üstüne çıkacaktır. Türkiye topraklarını bu ölçü
de, bu oranda artıramadığınıza göre, yapılacak iş 
ortadadır. Yapılacak iş, bilgili sermaye - yoğun tarı
ma yönelmekten başka çare yoktur. Onun için diyo
ruz ki, tabiat şartlarından mümkün olduğu kadar I 
Türk tarımını kurtarmak zarureti vardır, mümkün ol- I 
duğu kadar tabiat şartlarını ıslah etmek mecburiyeti 
vardır. I 

Tabiat şartlarını nasıl ıslah edelim? Diyoruz ki, 
kıraç toprakları sulayalım. ' I 

Sunî gübre ile toprakları doyuralım. 
Bunun gibi diğer hususlar da gözönüne alınarak I 

bilgili ziraat yapalım. I 
Her yıl aynı topraklar üzerinde ziraat yapalım-, 

Nadas mevzuunu kaldıralım ve münavebeli zi
raata geçelim. Bu suretle de, Türkiye'nin ihtiyaçları- I 
na cevap verecek seviyede üretim seviyesine ulaşmış I 
olalım. I 

İşte bu gayretlerin içerisinde, Türkiye'de altyapı 
çalışmaları sürdürülmektedir ve sürdürülecektir. 

Sulama dediğiniz takdirde, derhal önünüze gele
cek birinci sorun baraj meselesi, ikinci sorun enerji I 
meselesi, üçüncü sorun yol meselesi ve arkasından I 
da sair bilinen meseleler olacaktır. Bunları yaptığınız 
takdirde dahi, belli bir sürenin sonunda Türkiye'nin I 
üretmiş olduğu tarımsal malların, Türkiye'yi besle- I 
mesi konusunda sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. I 

Türk tarımında dikkat edilecek bir ikinci nokta; I 
şimdi bizim bulunduğumuz bölgede ve işbirliği yap- I 
mış olduğunuz ülkeler içerisinde, bazı gıda maddeJe- I 
rindeki var olan açıktır. | 
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Daha açık ifade etmek istiyorum : Avrupa Eko
nomik Topluluğu ülkeleri içerisinde, tarım kesiminde 
açık olan tarımsal ürünler vardır. Bunların başında 
nebati yağlar ile yağlı tohumlar meselesi gelmektedir. 
Türkiye kendi ihtiyacını tedarik etse, onun karşısın
da her zaman ihraç imkânı olan bu mallara karşı, 
diğer ülkelerin ihtiyacı hâsıl olmaktadır. Eğer bu gı
da maddelerini Türkiye kendi ihtiyacından fazla üret-
se, tıpkı petrol üretmiş gibi pazarı hazır, parası ha
zır imkânlar Türkiye'nin karşısında olacaktır. O ba
kımdan, Türkiye'de bir şey daha yapmak lâzım. Üre
timde oryantasyona gitmek lâzım. Üretimdeki oryan-
tasyon meselesini ciddî olarak ele almak, hangi böl
gelerde nelerin nasıl yetiştiğini, hangi potansiyelin 
bulunduğunu, hangi ürünlerde Türkiye'nin ihtiyacım 
karşılayabileceğini, hangi bölgelerin yapmış olduğu 
üretim sonucunda Türkiye'ye ihraç imkânlarının or
taya çıkabilmesinin mümkün olacağını tespit etmek
te fayda vardır. O bölgelere göre tarımsal faaliyette 
bulunmak faydalıdır. 

Hayvancılık üzerinde ayrıca durmuyorum. İhtisa
sım dahilinde olmadığı için onu tamamen ekonomik 
açıdan değerlendirmek istiyorum. Hayvancılığın öne
mini değerli arkadaşlarım ortaya koydular. Aynen 
katılıyorum. 

Dünyadaki hayvansal üretimin değeri fevkalâde 
yüksektir, Türkiye'ye sağlayacağı menfaat fevkalâde 
yüksektir. Türkiye'de bu konuda potansiyel vardır; 
ama Türkiye'de bazı şeyler noksandır. Bu noksanla
rımızı mutlaka iyi niyetle tespit etmek mecburiyetin
deyiz. 

işte bu araştırma, bu noksanları, bu eksiklikleri 
geniş ölçüde tespit edecek ve üst düzeyde yöneticile
rin gözleri önlerine sermiş olacaktır ve fevkalâde ya
rarlı bir hizmet bu suretle yerine getirilmiş olacaktır. 

Bu nedenle, araştırmanın açılması hususunda müs
pet ve olumlu yönde reylerimizi kullanacağımızı be
yan eder, hepinizi Adalet Partisi Grupu adına saygıy
la selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Süleyman Arif Emre'de. 
Buyurun efendim. 
Sayın Emre, süreniz yirmi dakikadır efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan» muhterem 
milletvekilleri; 

Araştırma önergesi çok mühim bir mevzua par
mak basmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi gıda ve 
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açlık meselesi, gittikçe artan bir dozda bütün insanlı
ğın meselesi haline gelmiş bulunmaktadır ve ilerisi 
için de ciddî çalışmalar, beynelmilel temaslarda, kon
feranslarda başlamış bulunmaktadır, 

Buna paralel olarak, beynelmilel gıda alışverişi pi
yasası, ticareti, diğer önemli maddelerin son yıllarda 
önüne geçmiştir. Meselâ hububat piyasasında buğday, 
değer bakımından dünya ekonomisinde ön planda mü
talaa edilen bir madde haline gelmiştir. 

Gittikçe artan dünya nüfusu, daha da bu mese
lenin ehemmiyet kazanmasına sçbep olacaktır. Bu iti
barla, ülkemizde bu meselenin bir an önce, beynel
milel çerçeve içerisinde olsun, ülkemiz dahilinde, ül
kemizin taşıdığı dengesiz beslenme, gizli ve aşikâr aç
lık meselelerine cevap verme bakımından olsun, ehem
miyetle ele alınmasında, bütün yönleriyle inceleme ya
pılmasında, alınacak tedbirler hususunda gerek şim
diki Hükümetimize, gerekse bundan sonra gelecek 
hükümetlerimize ışık tutulması bir zaruret halini al
mıştır. 

Kaldı ki, milletimiz eskiden beri bu meseleye, he
le açlık meselesine çok büyük ehemmiyet veren, daha 
ziyade sosyal adalet açısından bu meseleyi ön planda 
tutan bir millettir. 

Bizim temel inançlarımız arasında «Komşu aç ya
tarken kendisi tok yatan kimse bizden değildir» di
ye bir prensip vardır. 

İşte bu araştırma önergesi, bu derece ehemmiyetli 
bir meseleyi, bizim millet olarak asırlarca gözönün-
de tutmuş olduğumuz Ve dengesiz beslenmeyi, aç'ığı 
giderme hususunda büyük ve başarılı çabalar gös
terdiğimiz bir meseleyi bu kürsüye getirmiş bulun
maktadır. 

Bu bakımdan, Millî Selâmet Partisi olarak biz de 
bu Meclis Araştırmasının açılmasına taraftarız, müs
pet oy kullanacağız. 

Benden önce konuşan kıymetli hatip arkadaşları
mız da belirttiler*: Bugün ülkemizde gerçekten hem 
gizli hem aşikâr açlık, dengesiz beslenme mevcuttur. 
Halkımızın hâlâ gıda ihtiyacının % 70'e yakını sadece 
hububattan temin edilmektedir. Bu demektir ki, mil
letimiz diğer milletlere, halklara kıyaslanacak olursa 
yeteri kadar protein alamamaktadır. Yeteri kadar pro
tein ve vücudu geliştirecek maddeleri alamamış olma
mız bir çok yönlerde, tatbikatta kendisini göstermek
tedir. Bu, doğrudan doğruya sağlıkla alâkalı bir mev
zudur. Ülkemizde sağlık bakımından, halkımızın sağ
lığını korumamız balkanından bizi müşkül şartlar içine 
sokmuş bulunmaktadır. 

Ayrıca, ülkemizdeki ortalama yaş haddi, seviyesi 
diğer ülkelerle mukayese edilecek olursa, sağlık bilgi
si eksikliğinin yanında gıda rejiminin dengesizliği se
bebiyle de ortalama yaş haddinin ülkemizde düşük ol
duğunu söylersek, isabetli bir değerlendirme yapmış 
oluruz. 

Ayrıca, dengesiz beslenme, eğitim müesseselerimiz
de de kendisini göstermektedir. Yeteri kadar gıda ala
mayan, yeteri kadar protein alamayan, yeteri kadar 
vitaminlerden hissesini alamayan fakir çevrelerde bu
lunan öğretmenlerimiz bize şikâyette bulunmaktadır
lar; «Çocuklara basit bir konuyu öğretmekte müşkü
lât çekiyoruz» demektedirler. 

Bir milletin topyekûn gelişmesinde, fikrî seviyesi
nin, fikrî potansiyelinin, beyin gücünün artmasında 
gıda, dengeli beslenme ne kadar ehemmiyetli ise, fi
zik gücünün artmasında da o kadar ehemmiyetlidir. 
Bundan sonra öyle sanıyoru mki, ilgili çevrelerde 
epeyce tartışması yapılacaktır; «Sportif temaslarda 
niçin biz devamlı olarak: menfi netice almaktayız» 
denilecektir. Bu sualin muhtelif cevapları arasında 
bir de dengesiz beslenme meselesini zikredersek yi
ne isabetli bir değerlendirme yapmış oluruz. 

Gıda sanayiimiz, ülkemizin artan nüfusuna göre 
yetersiz kalmakıtadır. Sadece gıda sanayiimiz yetersiz 
kalmış değildir, denizlerimizde son derece mebzul 
olan, bereketli balık ve emsali şu ürünlerimiz, içeri
sinde bulunduğumuz şartların verdiği imkânlar nis
petinde dahi iyice değerlendirilememekte; istihsa-. 
linde, depolanmasında, yurt içerisinde sevk edilme
sinde büyük boşluklar bulunmaktadır. Meclis Araş
tırması önergesinde bu konular da elbette enine boyu
na, uzmanların da yardımı ile, incelenecek, geliştiri
lecek ve ortaya istifade edilecek bir rapor çıkacak
tır kanaatini taşıyoruz. 

Bu münasebetle bilhassa şu hususları da kaydet
meden geçemeyeceğiz: Milletimizin en çok ihtiyacı 
olan proteinli maddeleri temin bakımından hayvan
cılığımızın geliştirilmesi gerekmektedir, su ürünleri 
istihsalinin ve pazarlanmasının yanıbaşında. Mem
nuniyetle haber almış bulunuyoruz ve muhterem 
üyelerin de malumudur ki, hayvancılığın geliştiril
mesi için 1 milyar liraya yakın teşvik kredisi dağıtı
lacaktır. Bunun yanında yine gıda bakımından, is
tihsali artırmaya yönelik tedbirler getirilmektedir. 
Süt endüstrisinde buna benzer 500 milyon liralık bir 
kredi, süt istihsalinde teşvik edici usullerle ortaya 
ıkonulacaiktır. Toprak Mahsulleri Ofisinin gelişmesini 
temin için de 2 milyar veya 2,5 milyar liralık bir uy-
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gulama yapılacağını memnuniyetle haber almış bulu
nuyoruz. 

Ancak bunlar, demin de arz ettiğimiz gibi, git
tikçe artan ihtiyacı karşılayacak ve aynı zamanda 
milletimizin beslenmesi bakımından insanca yaşama 
seviyesine eriştirecek bir çalışmanın başlangıcı sayı
labilir. Bu işe daha da önem verilmesi lâzımdır. 

Gıda sanayiinde de Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığına yeni yetkilerin tanınması gerekmek
tedir. Gıda sanayiimizin kontrollü bir şekilde, denge
li bir şekilde gelişmesini temin için; gerek özel sektör 
kesiminde ve gerekse teşvik edici olan kamu sektörü 
kesiminde bir plan dahilinde hareket edilmesi lâzım
dır. Bu plan dahilinde gıda sanayiimizin dengeli bir 
halde geliştirilmesi yolunda Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığımıza daha geniş yetki verilmesini 
ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yürütülmesinin 
takviye edilmesi gereğini de burada kaydediyor, öner
geye katılacağımızı tekrar ediyorum. 

Hürmetlerimizi sunarız. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Gruplar adına başka söz talebi? Yok. 
Önerge sahiplerine söz veriyorum. Sayın Mutlu, 

buyurunuz efendim. Sayın Mutlu, süreniz 10 daki
kadır efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gruplar adına konuşan arkadaşlarımız, açlık so
rununun var olduğunu çeşitli yönlerden ele aldılar. 
Sayın Bakan, kendi kuruluşlarının başında bulundu
ğu Bakanlığının ismen var olup, fiilen yok olduğu
nu ifade etti. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim, 
burada bir gerçeği söylemiş oluyorlar. 

A. P. Grup sözcüsü arkadaşımız, açlığın dünya
yı nasıl tehdit ettiğini, bu arada Türkiye'nin de bu 
etkiden kurtulamayacağını geniş şekilde alınacak ba
zı tedbirleri izah etmekle beraber, daha derinlemesi
ne incelemeyi araştırma komisyonuna bıraktı; ona 
da teşekkür ederim. 

Bendeniz sadece Türkiye'deki bugünkü durumun 
ve üretimin neden gelişmediğini, istediğimiz seviyeye 
üretimi neden çıkaramadığımızı, üretim potansiye
limizin, Sayın Bakanımızın da söylediği gibi, bütün 
gücümüzle üçte birini veya dörtte birini elde ettiğimi
zin nedenlerine girmek istiyorum, 

Aziz arkadaşlarım, bunlara örnekler vererek gi
receğim; AET Türkiye Misyon Başkanı James P. 
Grant 1967 yılında İstanbul'da Amerika Konsolos

luğunda bir basın toplantısı yaptı. Bu toplantıda ba
kın ne diyor; çok dikkate değer bir konu olduğu 
için kısaca ele aldım: «Bugün Ereğli'de vasat bir işçi 
Karabük 'teki bir işçiye nazaran birkaç misli fazla 
üretim yapabilmektedir. Ancak bir Amerikan işçisi
nin verimi, Ereğli'de çalışan Türk işçisinin verimin
den 5 misli fazladır. Karabük, eski sisteme göre ku
rulmuş az ücret ödenen işçilerle çalışmaktadır. Ereğ
li, Amerika sistemine göre kurulmuş, işçinin ücreti 
biraz daha yüksek olduğu için, Karabük'ten verimin 
fazla olduğu görülmektedir.» 

Sayın arkadaşlarım, sanayicilerimizden Eczacıba.-
şının sahibi Sayın Nejat Bey ne diyor, 1975 yılı Vit-
ra Sanayi toplantısında konuşuyor: «Aynı teknikte 
çalışan Avrupa ülkeleri seramik tesislerinde 1 ton 
mamul üretimi için 80 saat, Avrupa'da 80 saat çalı
şılırken Türkiye'de 132 saat çalışılmaktadır. Alman
ya'da çalışan Türk işçisi - dikkat edin işçiyi de veri
yor - günde 45 lavoba dökerken, Türkiye'de aynı tek
nik ve aynı makinelerle, aynı saatlerde çalışan işçi
lerimiz 26 lavoba dökebilmektedirler, 

Bir misal daha vereceğim; Ege Sanayi Odası Baş
kanı 1976 yılındaki bir kongrede konuşuyor: «Türki
ye'de ortalama işçi verimliliği - bakın, dikkat edin 
arkadaşlarım - Avrupa Ekonomik Topluluğunun en 
düşük işçi verimliliğine sahip olan İtalya'dan (İtalya, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun işçi verimi bakı
mından en düşüğüdür) bizimki 3,5 kez daha aşağıda
dır» diyor. Bunu böylece atlayalım ve şimdi gelelim 
nedenlerine, 

Muhterem arkadaşlarım, üretimin tek sebebi iyi 
gıda almaktır; temel budur. Sağlığın tek temeli has
tane, ilâç değildir; iyi, dengeli besin alabilmektir. Es
kişehir'e araba ile gideceksiniz. 3 kilo benzin koya
caksınız, Sivrihisar'da kaldı. Ne oldu? Bizim araba 
çalışmaz tabiî. Ver onun yiyeceğini, makinenin har
cayacağı benzini, bak nasıl gider. İşte işçi de aynen 
motor gibidir. Temelde ikisinin arasında fark yok
tur; enerjiye dayanmaktadır. Verimin kökü enerji
dir. 

Değerli arkadaşlarım, yine AET topluluğundan 
bir örnek daha vereceğim. 

AET Topluluğundaki işçi ücretleri ile Türkiye'de
ki işçi ücretlerini karşılaştırayım - bir ikisini alaca
ğım: - Federal Almanya'da - bizîim işçilerimiz orada 
çok olduğu için bu örneği alıyorum - bir işçinin yev
miyesi 478.71 liradır. Dört kilo et götürebilir evine. 
Bir işçi -bir gün çalışacak dört kilo et götürecektir 
evine Federal Almanya'da. 
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İtalya'ya gelelim: İtalya'da 184 Uradır Türk para
sı karşılığı. İtalya'ca çalışan bir işçi bir gün çalışa
cak, evine 1,5 kilogram et götürecektir. İst» bundan 
doğuyor İtalya'daki Hükümet bunalımları. Toplum
lardaki sosyal patlamalar bundan doğuyor; temelde 
bu yatıyor. 

Gelelim Türkiye'ye: Türkiye'de asgarî ücret 40 
liradır. Ele 31 lira geçmektedir ve işçi Türkiye'de 
bir gün çalışacak, 750 gram et götürecek. Sonra da 
bu işçiden verim bekleyeceğiz. «Üretim artırılacak... 
Lafla üretim olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, «Efendim, Almanya'da 
işçi 478 lira, 500 lira yevmiye alır; ama, et de paha
lı. Bakın pahalı mı? Almanya'da etin kilosu 120 Mra. 

Buna rağmen işçi evine 4 kilogram et götürebili
yor. Türkiye'de ise etin kilosu 50 liradır. Hükümetin 
35, 40 dediğine bakmayın siz. Gidin de kasap dükkâ
nında görün 50 liradır. Bizim işçimiz de 650 gram 
veya 750 gram et götürebilecektir, 

Değerli arkadaşlarım, bütün mesele işçinin, yani 
üretime katılan, fiilen üretime katılan işçinin beslen
mesinde temel mesele budur. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu 2 dakikanız var efen
dim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Efendim 
hemen bitiriyorum. Bakın Sayın Başkanım, dünyada 
açlığı önlemek için uluslararası birçok kuruluşlar 
olmuştur. Bu kuruluşlar neticeye varamamış. Fakir 
milletlere, bu arada bize de demişler ki: «Doğumu
nuzu kısıtlayın. Bilader doğurmayın da, yemeyin de» 
demişler. 

Aziz arkadaşlarım, doğum kısıtlaması ile, doğum 
kontrolü ile üretim artmaz. Nedenlerine gelince : 

Sayın Başkanım, vaiktim bitiyor... 
BAŞKAN — Rica edeyim, rica edeyim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Uzataca

ğınızı bilsem, çok iyi şeyler anlatacağım. 

BAŞKAN — Esasen vakti de uzattık biliyorsu
nuz efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Bakın hep
sini geçtim sayın Başkanım; madem siz istediniz; sa
yın Başkanımın... 

BAŞKAN — Ben istemiyorum, Tüzük istiyor 
efendim; Tüzüğün amir hükmü. 

•SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Saym Baş
kanımın memleketinden bir örnek vereceğim, Kars' 
dan : Kars'da yapılan bir ankette, t 200 ura aylık 
alan işçilerin geçimi şöyle : İsmini de vereyim : Ba-
hattin Avcı; 10 çocuklu, 17 ekmek yiyor günde, Ya-
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I zık, yağ falan alamıyor garip. 10 paket de çay, aylık; 
25 kilo da şeker. Bu adam 1; 270 lira masraf ediyor; 
gördünüz, çay, şeker, ekmek sadece. Ondan sonra çı
kıyoruz : «Bu işçi verim versin...» 

Yine Kars'dan, İbrahim Tanyıldızlı, Saffet Kara-
I kaya... Neyse, onları da vermeyeceğim saym Başka-
I nımı sıkmamak için. 
I BAŞKAN — Zevkle dinliyoruz efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Kissinger «25 milyon kişi ölmüş, 1980 
yılında 85 milyon kişi ölecek» diyor. İleri milletler 
dünyadaki açlık tehlikesini ve kendi halkını tehdit 

I eden noktaları tespit etmek için araştırma yapıyorlar, 
I bizim hatırımıza değil. Bunu sayın A. P. Grupu Söz-
I cüsü hocamız burada anlattığı için geçiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bir toplumun en zayıf yeri kar
nıdır, midesidir. Geri kalmanın tek ve esas markası 
açlıktır. İleri milletler güdümlü toplum yaratabilmek 
için, evvelâ o toplumun gıdasıyle oynarlar. Türkiye'de 

I neden soya fasulyesi yetiştirilmesine sayın Amerika 
karşı çıkıyor? Neden? Neden fındığa gübre veriyor, 
parasız gübre? Çünkü soya fasulyesini biz üretirsek, 

I Avrupa'nın pazarlarına, piyasalarına ve hayvancılıkta-
I ki et üretimine rakip oluruz. Mesele orada. 
I BAŞKAN — Sayın Mutlu, süreniz doldu, son 

cümlenizi rica edeyim efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Son cüm-

I lemi söyleyeyim efendim. 

Komünizmi önlemenin gerçek formülü tabancay-
I la, silâhla filan olmaz. Halkı doyuracaksın, insanca 

yaşar seviyeye getireceksin, gelir dağılımını dengeleye-
I çeksin. Halk aç olduğu için ilâçlı tohum yemektedir. 

Yalan mıdır arkadaşlarım? Doğu Anadolu'ya gidin; 
I hastaneler bütün derisi, eli, yüzü kılianmış, çıban ol-
I muş. AHerji yapıyor ve hatta öldürüyor, llâçıı tohum 
1 yiyor. Açlık var ki köyKi tohum istiyor. Sayın Bakan 

tohum yetiştiremiyor köylüye. Türkiye 1976 ve 1978 
I döneminin et potansiyelini geliştirecek olan damızlık 

hayvanları bugün yemiştir arkadaşlarım; yok, elde 
1 damızlık yok. Sayın Bakana soruyorum : Elinde bir 
I tek kaliteli tavuğu var mı, damızlık? Yok aziz arka

daşlarım, sayın milletvekilleri yok; bilelim bunu. Araş
tırmayı bunun için istedik. 

I BAŞKAN — Saym Mutlu, rica edeyim son cüm-
I lenizi... 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) -~ Bir dakika-
I aızı rica edeyim... 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edemeyeceğim. 
I Tüzüğü uygulamak zorundayım. 

5 4 -
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SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Tamam son 
cümlem sayın Başkanım. 

Bilim adamlarına göre nüfus artışı açlık yaratmı
yor; tam tersine, açlık, yozlaşmış bir nüfus artışının 
nedeni oluyor. Adam ekmeği yedikçe hanımının ya
nından gitmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, onların hepsini okuya-
caıksanız izin veremeyeceğim, rica ediyorum, Tüzüğe 
uymak zorundasınız: rica ediyorum, sözünüzü kesece
ğim efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, iki satırım, kaldı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, son cüm
leniz/ 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Peki, son 
cümlem. 

Türkiye'de toprak aç, hayvan aç ve bunun sonu
cu olarak işçi, köylü, ve yüzbinlerce kentli aç. Güreş
çilerimizi gördünüz arkadaşlarım. 

Alınacak tedbirlerden bir iki önerim var, teknis
yen olduğum için. 

Anayasanın 52 nci maddesi uyarınca beslenme so
rununu Devlet adına ele alacak merkezî bir kuruluş 
lâzımdır. Sayın Bakan da bunu itiraf etti. 

Ücret, fiyat, maliyet, içgücü dengesini kurucu ya
salar getirilmelidir. 

Üniversite Yasasının 3 ncü maddesi uyarınca, bi
limsel çalışmalara geçilmeli, araştırılmalı ve şarlatan 
araştırıcılara fırsat verilmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu rica ediyorum, tamam
dır efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Bitti efen
dim. İthalât ve ihracat işleri... 

BAŞKAN — Sözüaüzü kesiyorum efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — fchaüt ve 
ihracat işleri halkın beslenmesi açısından düzenlen
melidir, 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum, rica ederim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Efendim, 

bir teşekkür edeyim bitireyim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, teşekkür edin ve 

inin efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Fiyat, kali

te ve kontrol yasaları çıkarılmalıdır. 
BAŞKAN — Efendim, teşekkür için müsaade et

tim, rica ediyorum efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Dbvamla) — Sayın mil

letvekilleri, bu önergemize sayın gruplar, sayın sözcü
ler olumlu oy vereceklerini söylediler, çok memnun 
olduk. Türkiye'nin temelinde yatan nedenler tarafsız 
bir heyet tarafından raporla tespit edilirse, gekcdk 
hükümetler, gelecek kuruluşlar da buna göre çare 
arar ve bulurlar. Saygılarımı sunarım. (C, H. P, sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edJrim Sayın Mutki. 
Diğer önerge sahibi sayıfl Mete Tan?.. Yoklar 

efendim. Önergeler üzerindeki görüşmeler tamamlan^ 
mıştır. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konuda Meclis Araştırması yapacak Komisyo
nun 15 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden 
başlamak üzere üç ay olmasam oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir-

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında çalışa
bilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-< 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular kısmına 
geçiyoruz efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Eken?. Yok. 

Sayın Bakan?. Yok. 

Sözlü soru Önergesi ertelenmiştir efendim. 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikail ilcinin, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yanödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6167) 

BAŞKAN — Sayın İlcin? Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir efendim. 
3. — Hakkâri Milletvekili Mikml ttçin'in. Dev

let memurUurmdm kesilen % S kesmeklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi, (6/6S) 
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BAŞKAN—• Sayın İlcin?. Yoklar. 
Sayın Maliye Bakam?, 
Yoklar. Sözlü soru önergesi ertelenmiştir efendimi. 
4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunçun, iş

çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

BAŞKAN — Sayın Öztunç?. Yoklar. 
Sayın Bakan?. Yoklar. 
Sözlü soru Önergesi ertelenmiştir. 
5. — Muğla Milletvekii Ahmet Buldanh'nın, Or

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buffidanlı?. Yoklar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?. 

Y o k . .' - . • • • . . -

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Kandemir?. Yoklar. 
Sayın Başbakan?. Yoklar. 
Sözlü soru önergesi erteletriımsiştir. 
7. —•• İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, Türk 

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

BAŞKAN — Sayın Unsal?. Yoklar. 
Sayın Balkan?. Yoklar. 
Sözlü ısoru önergesi ertelenmiştir. 
8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 

geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?. Yoklar. 
Sayın Bakan?. Yoklar. 
SöZlü soru önergesi ertelenmiştir. 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi? Yoklar. 
Sayın Maliye Bakanı?. Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top

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

BAŞKAN — Sayın Oğuz?. Yoklar. 
Sayın Baiikan?. Yoklar. 
Sözlü soru önıergesii ertetenmıiştir efendim. 
11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi

nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33); 
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BAŞKAN — Sayın Oğuz? Yoklar. 
Sayın Başbakan?. Yoklar. 
Sözlü soru öneıgesti ertelenmiştir efendim. 
12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 

Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/34) 

BAŞKAN — Sayın A'taöv? Yoklar. 
Sayın Başbakan?. Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Bazencir?... Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlının, Türkiye 

Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 

ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi .(6/118) 

BAŞKAN — Sayın Sönmez?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi 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 Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 

ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş~ 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

BAŞKAN — Sayın Mankut?... Yok. 
Sayın Başbakan?... 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI GI-
YASETTtN KARACA (Erzurum) — Burada. 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
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. 19. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıcın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
20. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 

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

BAŞKAN — Sayın Akova?... Burada, 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Akova?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
22. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 

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

BAŞKAN — Sayın Yıldırım?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 

in Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 

* Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
24. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 

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

BAŞKAN — Sayın Bozkurt?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
25. — İstanbul Milletvekili Engin Unsalın, Sos

yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

BAŞKAN — Sayın Unsal?... Yok. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere sözlü soru öner

gesi ertelenmiştir. 
26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 

havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev

let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt?... Yok. 
Sayın Bakan?.. .Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKA N— Sayın Ataöv?.. .Yok. 
Sayın Kakan?.. .Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
30. — Yozgat Milletvekili İhsan Ârslan'ın, Tu

rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Arslan?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Baş?... Yoklar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... Yok

lar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?... Yoklar. 
BaşbaKan adına cevaplandıracak Sayın Bakan bu

radalar. 
Sözlü soru sahibi bulunmadığı için sözlü soru 

önergesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

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

— 57 — 



M. MecKsi B : 92 21 . 4 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Sayın.Mehdi Keskin?... Yoklar. 
Başbakan adına cevaplandıracak Bakan Sayın 

Karaca burada., 
Sözlü soru sahibi bulunmadığı için sözlü soru 

önergesi Lir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir 
efendim. 

34. — 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 Mehdi Keskin?... Yoklar. 
Sayın Bakan?... Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta

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

BAŞKAN — Sayın Bozkurt?... Yoklar. 
Sayın Tarım Bakam?... Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt

larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Yoklar. 
Sayın Bakan?... Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
37. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'tn, Cum

huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan?... Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. .Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
38. — 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 Öztunç?... Yoklar. 
Sayın Bakan?... Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Akova?... Buradalar. 
Cevaplandıracak Bakan arkadaşım var mı efen

dim?... Sayın Başbakan da yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz?... Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
41. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha

tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sönmez?... Yoklar. 
Başbakan adına cevaplandıracak Bakan arkada

şım?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
42. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler

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

BAŞKAN — Sayın Baş?... Yoklar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
43. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Necdet Evliyagil?... Yoklar. 
Sayın Turizm Bakanı?... Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yoklar. 
Sayın Maliye Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nadir Lâtif İslâm?... Yok. 
Sayın Millî Savunma Bakanı?... Burada. 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir efendim. 
47. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, mer

hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar?... Yoklar. 
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Sayın Başbakan?... Yok. 
Söziü soru önergesi ertelenmiştir. 
48. — İçel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An

kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Göktepe?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Tan?... Yok. 
Sayın vSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Değer?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sayın İmar ve İskân Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/9İ) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakanı?... Yok. 
Sözl üsoru önergesi ertelenmiştir. 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayri menkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi .(6/94) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
53. — 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 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
54. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Hilmi Türkmen?... Yok. 
Sayın Adalet ve İçişleri bakanları?... Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Aü Yılmaz?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Mehdi Keskin?... Yok. 
Sayın Çalışma Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Sedat Akay?... Burada. 
Sayın Başbakan adına cevaplandıracak Bakan ar

kadaşım yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
58. — 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 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?...-

Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir, 
59. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 

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

BAŞKAN — Sayın Tan?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Sabri İnce?.. .Yok. 
Saym Bakanlar?... Yok. 
Sözlü soru önergeleri ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın tlhan Aytekin?... Yok. 
Sayın Başbakan?.. .Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
62. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

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

59 — 
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BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?.. .Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

64. — 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. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

66. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

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

68. — 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 tsmet Ağaoğlıı?... Yok. 
Sayın İmar ve İskân Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
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70. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

BAŞKAN — Sayın Özdemir?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı ve Başbakan?... Yok

lar. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
71. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 

Çoruh nehrinin elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

BAŞKAN — Sayın Erdem?... Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
72. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 

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

BAŞKAN — Sayın Cemil Ünal?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
73. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Parlar?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok-
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Parlar?... Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?... Buradalar. 
Bir dafaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
75. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

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

BAŞKAN — Sayın İslâm?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
76. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen in, 

zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

BAŞKAN — Sayın Gülsen?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
77. — Ankara Miletvekili Necdet Evliyagil'in, 

İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 
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BAŞKAN — Sayın Necdet Evliyagil?... Yok. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

78. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasındaki Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) 

BAŞKAN — Sayın Genç?... Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ünal?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Bayraktar?... Yok. 
Sayın Başbakan adına Sayın Karaca cevaplandıra

caklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Bilgehan?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Arash? Yok. 
Sayın Maliye Balkanı? Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir efendim. 
85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

86. — 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 Baş? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

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

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

88. — 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 efendim. 

89. — 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. 

90. — 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 Şimşek? Yok. 
Sayın Millî Savunma Bakanı? Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
Muhterem arkadaşlarım, saat 18.00; sözlü sorular 

için ayrılan süre dolmuştur. 
Seçimlere geçiyoruz, 

— 61 — 
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VL — SEÇİMLER 

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

BAŞKAN — Gündemimize göre, Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik için seçim yapı
lacaktır. 

Bu üyelik için Anayasa Adalet Karma Komisyo
nunda gösterilen adayların isimlerini okutuyorum 
efendim: Şahap Kitapçı, Nahit Saçlıoğlu, Orhan Tü-
zemen, Fuat Azgur, Rafet Tüzün. 

Okunan adaylar arasından yalnız bir kişiye oy 
verilecektir. Buna göre, şimdi, mühürlü oy pusula
ları ve zarflar dağıtılacaktır. Bu oy pusulalarına yal
nız bir isim yazılarak, zarfa koymak suretiyle oy ku
tusuna atmanızı rica ediyorum. 

Sayım ve döküm için 5 kişilik Tasnif Komisyo
nunu seçiyorum. 

Sayın Karaosmanoğlu? Burada, 
.Sayın Kemal Anadol? Yok. 
Sayın Sabahattin Adalı? Yok. 
Sayın Azmi Yavuzalp? Yok. 
Sayın Sedat Akay? Burada. 
Sayın Orhan Dengiz? Yok. 
Sayın Sabri Tığlı? Yok. 

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

5 . 1974 tarihli 

Sayın Hasan Cerit? Yok. 
Sayın Mehmet Can? Burada. 
Sayın Halil Dere? Burada. 
Sayın Talât Asal? Yok. 
Sayın Hüseyin Keçeli? Yok. 
Sayın Sabri Yahşi? Burada. 

Tasnif Komisyonuna seçilen arkadaşlarımın isim-
lerinıi tekrar okuyorum. Sayın Karaosmanoğlu, Sayın 
Sedat Akay, Sayın Mehmet Can, Sayın Halil Dere, 
Sayın Sabri Yahşi. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşım var 

mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kutuyu 
'kaldırın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif sonucu gelmiştir; okuyorum 
efendim. 

«Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçime 29 üye katılmış ve neticede, 
ekseriyet olmadığından, ismen tasnif yapılmamıştır. 
Arz olunur.» 

Bu duruma göre, çoğunluğumuz yoktur. 
Yarın öğleden sonra resmî tatil olduğundan, gün

demdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile görüş
mek için, 27 . 4 . 1976 Salı günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.13 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz''in, Silifke 
ilçesinde yasa dışı hareket eden emniyet mensupla 
rina ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
İçişi-ri Bakanı Oğuzhan Asütürk'ün yazılı cevabi. 
(71975) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazt'ı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 7 . 1 . 1975 

îçel Milletvekili 
Çetin Yılma* 

Soru : 
tç barışın bütün ülke düzeyinde bir önü alınmaz 

sürtüşmeye ve çatışmaya dönüştüğü, toplumsal ve 
ekonomik rahatsızlıkların büıün ulusu onulmaz sı
kıntılara düşürdüğü, umutsuz, karanlık bir dönemi 
yaşıyoruz. Böyle dönemlerde yönetimin anlayışlı, şev-
katli, âdil, ahlaklı olması kaosu hafifletebilir ve çı
kış önerileri getirebilir. 

Ancak, son yıllarda bürokrat yönetim bütün 
kadrolarıyle taraf olmuş, bunalımı yoğunlaştırmıştır. 
Örneğin : Silifke ilçesinde Emniyet Kuvvetleri etra
fındaki faşizan özlemlerle eğitilmiş, koşullandırıl
mış bir avuç gençle bütünleşerek derneK lokalle-
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rini, halk gecelerini, nişanlan, tiyatroları baümakt?., 
ilçede süreli bir toplumsal katran kazanı kaynat
maktadırlar. Dünyanın hiçbir yerinde güvenlik güç
lerinin güvensizlik ve iç savaş tahrikçisi olduğu gö
rülmemiştir. 

1. — İçel'in Silifke ilçesinde yaşa dış?, emirsiz, 
Iceyfi bir tutumla dernek lokalleri, halk geceleri. 
tiyatrolar, düğün ve nişan törenleri basan emniyet 
mensupları var mıdır? 

2. — İçel'in Silifke ilçesinde Doğu görev sıra* 
geldiği halde, sorumsuz davranışları yüzünden göre
vine gitmemekle, Doğu görevi iki yıldır ertelenerek, 
ödünlendirilen polis memuru var mıdır? 

?. — Sarhoş, nişan törenleri basan, halkı kur
şunlayan, polis görevlilerini ödünlendiren, yargı or
ganlarının tutuklama emrine karşı çıkan suçlulan 
serbest bırakan Silifke Savcısı hakkında ne gibi bir 
yasal soruşturma açılmıştır.? 

<£. — Silifke'de yoğunlaşan toplumsal bunalımın ve 
^ok kanlı olaylara dönüşmesi beklenen sürtüşmelerin 
"sorumluları kimlerdir? 

T, C 
İçişleri Bakanlığı 20 , î • 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (B) 
Sayı : 090029 

Konu : İçel Milletvekili Çetin Yıl
mazdın soru önergesi 

ilgi : a) 13 . 1 . 1976 tarih ve 7/975 - 3488/27179 
•sayılı yazınız., 

b) Başbakanlığın 22 • 1 • 1976 tarih ve 106 * 
5/03170 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili sayın Çetin Yılmaz tarafından 
Say;n Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca ce
vaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinde 
yer alan hususlar incelenmiş, cevapları aşağıdaki mad
delerde açıklanmıştır, 

Derlenen bilgilere göre : 
1. — İçel'in Silifke ilçesinde, keyfî tutumla, 

dernek lokali, halk gecesi, tiyatro, düğün ve ni
şan töreni basan emniyet mensuplarının bulunma
dığı, 

Polis Memuru Y. Özcan Erpulat'ın davetli ola
rak gittiği bir nişan töreninde çıkan olaya adının 
karıştığı, tabanca kullandığı iddiasıyle sevk edildiği 
mahkemece tutuklandığı, bir üst mahkemeye yapı-i 
lan itiraz sonucu aynı gün tahliye edildiği, 

2. — Silifke ilçesinde görevli polis memuru 
Y. Özcan Erpulat'ın doğu illerinde hizmet sırasının 
geldiği ve kendisinin 1976 yılında doğu hizmetine 
gönderileceği, 

3. — Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre*; 
önergenin 3 üncü maddesinde yer alan hususların 
Varit olmadığı, olaylara adı karışanların C. Savcısı 
tarafından serbest bırakılmalarının söz konusu ol
madığı, soruşturma sırasında tutuklanmasına karur 
verilenlerin itiraz üzerine tahliyelerine mahkemecî 
karar verildiği, dolayısıyle hakkında herhangi bir 
şikâyet olmayan C. Savcısı hakkında bir soruştur-< 
maya gerek bulunmadığı, 

4. — Silifke ilçesinde hayatın normal olarak1 

devam ettiği, olaylara dönüşmesi muhtemel toplum* 
sal bunalım durumunun bulunmadığı, 

Anlaşılmıştır* 
Arz ederim* 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

2. — Gaziantep Millevekili Mustafa Güneş'in, 
Ankara Tandoğan Meydanında bir siyasî parti tara
fından düzenlenen açık hava toplantısında görev 
alan emniyet mensuplarına ikramiye verildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı 
(7/1055) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorumun Başbakan Sayın 

Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını gereğine müsaadelerinizi arz ederim.; 

Saygılarımla, 
11 . 2 . 1976 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 

. 1 . - 1 1 Ekim 1975 günü C H P . tarafından dü
zenlenen Ankara Tandoğan Meydanında açık hava 
toplantısının dağılması sırasında emniyet görevlile
rince meydana getirilen ve iki vatandaşımızın ölü
müne, birçok kişinin yaralanmasına, 40,'ın üzerinde 
yurttaşımızın tutuklanmasına neden olan 25 emniyet 
görevlisine birer maaş ikramiye verilmesine Hükü
metinizce karar verildiği söylenilmektedir. Doğru mu
dur? 

2. — Aynı gün Kurtuluştaki Cemal Gürsel Mey
danında M. H. P.'si, Numune Hastanesi karşısında 
A. P. ve diğer bir semtte de M. S. P. açık hava top
lantısı yaparken, toplantıların sonunda bu partilere 
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bağh gençlik örgütlerinin dağılışı sırasında şehir için
de nara atıp, kendi partilerinin sloganlarını söyleyerek 
toplu halde yürümelerine rağmen emniyet kuvvetle
rinizi busaldırganları, durdurtmak veya dağıtmak için 
neden görevlendirmediniz? 

3. — C. H. P.'nin toplantısına katılan ve bu par
tiye gönül vermiş yüz binlerce vatandaşımızın sükû
net içerisinde dağılmaları sırasında güya görev yap
mak, asayişi önlemek için görevlendirilen emniyet 
mensuplarının sayısı kaç kişidir? Bunlardan kaçı ger
çek polis ve kaçı polis kisvesi giydirilmiş, belki sizin 
de bilemediğiniz sahte eşkiyası komanda idi? 

4. — Adam öldüren, olay çıkaran asayişi önlemek 
şöyle dursun, asayişsizlik yaratan, sokak eşkiyası ko
mandoları kendilerine yardımcı kabul edip onlarla 
kol kola gezen bazı emniyet görevlilerine bu davranış
larından tlölayı birer aylık ikramiye verilmesi Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasanın hangi maddesinde belirtil
miştir? 

5. — Ulufe olarak vereceğiniz birer maaş ikra
miye, bundan sonraki yapılacak yasal toplantı ve 
yürüyüşlerde de bazı emniyet görevlilerini ikramiye 
almaları için kasıtlı olarak olay çıkarmaya teşvik 
edici olmaz mı? 

6. — Olaylar nerden gelirse gelsin, biçimi ne 
olursa olsun yasalara ters düşen olayları önlemek, va
tandaşın can ve mal emniyetiyle her türlü güvenliğini 
sağlamak, güvenlik kuvvetlerinin ikramiye almaksızın 
yapmaları yasal görevleri değil midir? 

7. — Ulufe dağıtmakla şerefli gerçek Türk poli
sini yeniçerilerin son davranışlarının benzerliği içine 
itiyorsunuz, bu tutumunuz demokratik Cumhuriyet 
ilkelerine, ters düşmüyor mü? 

8. — Hükümetiniz, emniyette bulunan bazı polis
lerin ileride kendi zihniyetinize veya Hükümetinizin 
zihniyetine uygun düşen olayları tezgâhlamaları bakı
mından ulufe dağıtmak için 1976 malî yılı bütçesine 
kaç milyon lira koydunuz? Söyleyebilir misiniz? 

T. C. 
îçişjleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 07. (B) 20 . 4 . 1976 
090030 

Konu : Gaziantep Milletivekili Mus
tafa Güneş'in soru önergesi. 

Mıiıllet Meclisli Başkanlığınla 
Jfgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 24.2.1976 

gün ve 7/1055 - 3753/28736 sayılı yazıları, 

| b) 'Başbakanlığın 2 . 3 . 1976 gün ve 106 -
15/06072 sayılı yazıları. 

Gaziantep Milietvekii Sayın Mustafa Güneş ta-
I nafıadan Sayın Başbakan'a yöneltilen, Başbakanlıkça 
I > Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan 
I 1 1 . 2 . 1976 tarihli yazılı soru önergesinde öne sü

rülen hususlar «incelenmiş, cevabımız aşağıda madde
ler hallinde dercolunımuştur. 

I Mahallinden alınan 'bilgilere ve inceleme sonuç -
I lanna göre; 

1. 11 . 10 . 1975 tarihlinde C. H. P, tarafından 
düzenlenen açık hava toplantısının dağılması sıra
sında meydana gelen olayların bastırılmasında, can-

I siperane çalışmaları olduğu tespit edilen 25 Emniyet 
mensuibuun taltif edilmelerinin Ankara Valiliğince 
talep edilmesi üzerine, Emniyet Genel . Müdürlüğü 

I intihap Encümenince 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Ka-
I nunun 86 ncı maddesi uyarınca birer ma'aş para ikra-

miyesiyle mükâfatlandırılmalarının kararlaştırıldığı; 

I 2. Aynı gün Ankara il merkezinde çeşitli alan
larda yapılan A. P., M. S. P„ M. H. P. rain açık hava 

I toplantılarının sonunda toplantılara katılanlarım nor
mal olanak ve herhangi bir olaya sebebiyet vermek-

r sizlin muhtelif sitikâoıetlere dağıldıkları, bu sebeple 
müdahaleyi gerektiren bir durumun cereyan etmediği; 

3. C. H. P. ce terttiip edilen açık hava toplantı
sında, Emniyet ve Asayişi sağlamıaık üzere yeterince 

I emniyet kuvvetinin tefrik edildiği, önergede iddia edil-
I diği gibi polis kisvesi altında hiç kimseye görev ve-
I rilmediği, yasa dışı böyle bir uygulamanın asla dü-

şünülerneyeceği, 
I anlaşılmıştır. 

4. Emniyet kuvvetlerinin her zaman kanunlar 
I çerçevesinde ve tam bir tarafsızlık içerisinde görev

lerini yapmaları hususunda azamî dikkat ve itina 
gösterilmektedir. 

Halkın canını, malını ve ırzım korumak ve ka-
I nunsuz davranışlara mani olmak için canları paha-
I sına görev yapan emniyet mensuplarına kanunların 
I belli ettiği haller ve ölçüler içerisinde ikramiye veril

mektedir. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
içişleri Balkanı 

I 3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Dalaman 
I Kâğıt Fabrikası üretim artıklarının değerlendirilmesi 
I çalışmalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji 
I Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1068) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 17 . 2 . 1976 

Halil Dere 
Muğla Milletvekili 

Soru : 
1. Dalaman'ın kâğıt fabrikasının üretim artıkla

rından bazı inşaat malzemesi yapımı için sürdürülen 
çalışmalar ne sonuç vermiştir? Planlanan yeni kuruluş 
için bütün bulgu ve veriler çok olumlu (iken bu ça
lışmalar niçin durdurulmuştur? 

2. Bu defa yeniden başlayan çalışmalar ne dü
zeye ulaşmıştır? Orman Bakanlığı sanayi ürünleri ile 
(işbirliği düşünülimeikte mi'dir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 . 4 . 1976 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/310 

Konu : Muğla Milletvekili Sayın 
Halil Dere'nin soru önergesi Hk. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 24 . 2 . 1976 tarihti ve 7/1068 - 3787/29032 

sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Dala

man Kâğıt Fabrikası istihsal arti'klarına mütedair soru 
önergesi hakkında hazırlanan not'un ilişikte sunuldu
ğunu arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi: ve Teknoloji Balkanı 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Dalaman 
Kâğıt Fabrikası üretim artıklarının değerlendirilmesi 
çalışmalarına mütedair soru önergesi hakkında not. 

1 1 . 2 . 1975 tarihinde Gazi Belli İnşaat Firması 
suni levha üretiminde hammadde olarak kullanmak 
üzere Dalaman ve SEKA'nın diğer müesseselerinin 
talaş artıklarını satınalmaya talip olmuştur. 

İlgili firmanın talebi incelenme safhasında iken 
Devlet Planlama Teşkilâtı İktisadî Planlama Dairesi 
21 . 7 . 1975 tarihli yazılarında, talaş artıklarının, 
ORÜS, SEKA, SÜMERBANK, M. K. E. K. Genel 
Müdürlüklerinin kendi aralarında yapacakları toplan
tılarla en iyi ve en ekonomik şekilde değerlendiril
mesi istenmiştir. 

Odun işleyen sanayi artıklarının diğer ormana 
dayalı sanayilerde kullanılması düşüncesiyle ORÜS, 
SEKA, SÜMERBANK, M. K. E. K. Genel Müdür
lükleri arasında bir hammadde alış verişi gereklidir. 

Çeşitli tarifelerde mezkûr Genel müdürlükler ara-ı 
sında yapılan toplantıiarada ORÜS'e bağlı kereste fab-
kalardan çıkan kırpıntı ve kapak tahtalarının SEKA 
müesseselerinde selüloz harnimaddesii olarak kullanıl
ması: Selüloz tesislerinde değerlendirilemeyen talaş 
artıklarının Sümerbank ve M. K. E. K. Genel müdür
lüklerine ait yonga - levha sanayiinde değerlendiril
mesi düşünülmüştür. 

Mezkûr genel müdürlükler yukarıda bahsedilen ko
nuları detaylı olarak etüt etmişlerdir. Bu etütler ne
ticesinde ORÜS genel müdürlüğünün SEKA'ya ve-

- receği kırpıntı tahta ve kapakların, 

a) Bazılarının tür itibariyle selüloz hammaddesi 
olarak kullanılmayacğı, 

b) ORÜS'e bağlı kereste fabrikalarında çalışan 
işçilere toplu sözleşmelerle yakıt olarak verilip geri
ye çok az miktarı kaldığı, 

c) Bunların balyalanıp nakledilmesinin zor ve 
ekonomik olmadığı, 

Gerekçeleriyle SEKA tarafından değerlendirilme
sinden vaz geçilmiştir. 

Diğer taraftan SEKA'nın vereceği talaş artıkları-* 
nın Sümerbank ve MKEK Genel müdürlüklerine bağlı 
yonga - levha sanayisinde değerlendirilmesi konusu da 
etüt edilmiştir. 

a) SEKA Genel Müdürlüğü selüloz olarak değer^ 
lendüiilemeyen talaş artıklarını, fabrika artığı olarak 
çıkan çevre ve deniz kirliliği için IbÜyük problem Olan 
artık maddelerle karıştırarak yakmayı düşünmektedir. 
Bununla ilgili bir proje geliştirilmektedir. 

b) SEKA Dalaman Müessesesinden 1975 yılında 
15.000 ton/yıl selülozda kullanılmayan talaş çılkmış-ı 
tır. Bu durum 1976 dan itibaren yongalama ünite
sinde ve elek ünitesinde yapılacak değişikliklerle yılda 
6 000 tona düşürülecektir. 

ç) SEKA - ORÜS - MKEK ve SÜMERBANK 
arasında yapılan görüşmelerle Seka, Dalaman Mües-: 
sesesinden çıkan artıkların 1995 yılına kadar yılda 
25 - 30.00 ton/yıl verebilme garantisi ile Orman Ba-
kanhğıdan da 15 - 20 bin ton/yıl hammadde ıtakvi-
yesiyle Dalamanda 40 000 ton yıl kapasiteli bir yonga 
levha fabrikasının kurulabileceği düşünülmüştür. 
SEKA yılda 25 - 30 000 ton garantiyi veremediğinden 
teklif gerçekleşememiştir. 

d) DPT 9 . 9 . 1975 tarihli yazılarıyle SEKA 
Dalaman Müessesesinde çıkan artıklara dayalı bir 
yonga levha fabrikası nın kurulmasını ve bununla al-; 
gili çalışmalara başlanmasını istemiştir. SEKA'ca böy
le bir kuruluşun yonga levha üretimi yapan Genel 
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müdürlükler tarafından yapılmasının daha uygun ola
cağı ıbdlintiilmıiştir. 

Konu ile (ilgili olarak en son çalışmaları ORÜS 
Genel Müdürü yü^tmekıtedir. Artıklarla ilgili bir pro
jenin geliştirildiği ve SEKA Dalaman Müessesesin-* 
den çılkan aıitıMan saıtınalmak istedikleri 19.2.1976 
(tarihli ORÜS yazısından anlaşılmıştır. 

SEKA, Dalaman ve diğer müesseselerden çakan 
ıtalaş artıklarını bu artıkların 0.2 ımm. altında olanlar 
yonga •< levha sanayinde de değerlendirilemeyeoeğin-
den bunların haridnddkileri ORÜS Genel Müdürlü
ğüne vermeyi taahhüd etmektedir. 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Silifke' 
nin Akdere köyünde düzenlenen yasa dışı bir toplan
tıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabı. (711121) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun İçişleri Bakanlığınca ce-

vaplandırdmasına delâletinizi saygılarımla rica ede
rim. 4 . 3 . 1976 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

15 Şubat 1976 Pazar günü akşamı saat 19.00 -
22.00 arasında Silifke'nin Akdere köyünde Kemal Te-
pe'ye ait kahvede, çevreden çağrı sonucu gelen in
sanlarla düzenlenen yasa dışı toplantı ve Devlet me
muru olmalarına rağmen manevî duyguları istismar 
eden konuşmalarla köy halkını tedirgin eden kişiler 

21 , 4 . 1976 O : 1 

hakkında, yine köy sakinlerinin Silifke Kaymakamlı
ğına verdikleri yakınma dilekçesinden bir sonuç alı
namamıştır. Söz konusu yasa dışı toplantı ve konuş
macıları hakkında Kaymakamlık herhangi bir işlem 
yapmış mıdır? Yapılmamışsa nedeni nedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 20 . 4 . 1976 
Öz. îş. Gn. Md. 

Şb. Hd. : Değ. ve atama 731/5725 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 3 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

- 7/1121-3933-30040 saydı yazınız. 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun Ba
kanlığımızca cevaplandırılması isteğiyle Millet Mec
lisi Başkanlığına sunduğu 4 . 3 . 1976 tarihli soru 
önergesi incelenmiş, sonucu aşağıda açıklanmıştır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre; Silifke ilçesi 
Akdere köyündeki bir kahvehanede 15 . 2. . 1976 ta
rihinde bazı öğretmenler tarafından izinsiz bir top
lantı yapıldığının iddia edilmesi üzerine durumun 
mahallî C. Savcılığına intikal ettirildiği ve C. Sav
cılığınca açılan soruşturmanın devam ettiği anlaşıl* 
mıştır. 

Arz ederim, 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

92 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 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 dâir Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 3 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

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

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

3. — îstanbul 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) 

4. —• 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) 

5. — 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 ilisjMn 
önergesi, (10/18) 

6. — 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 önergesL, 
(10/19) 

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

8. — 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) 

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

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

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

12. — Çorum Miletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği gelişti-rmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 noi Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

13. — 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) 

14. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kân, 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) 

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

] 16. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl-

| ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Mecliisi îçtüzüğü-

j nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl-
j masına ilişkin önergesi. (8/4) 

19. — 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) 

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

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

22. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine, uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana-

17. — 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 açdmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

18. — 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) 



yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

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

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

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

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

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

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

29. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasın!» ilişkin 
önergesi. (10/41) 

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

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

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

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

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

35. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

36. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapüan nakil ve atama-



larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap-; 
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

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

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

39. — izmir 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

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

41. — 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 içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

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

43. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın $8 nci, Millet 
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Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

.44. — 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 içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

45. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

46. — 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 içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

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

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

49. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

50. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarım sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 
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51. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

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

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

54. — 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) 

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

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

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

58. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

59. — 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 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10ı/69) 

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

61. — 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) 

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

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

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

65. —• Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclis-' Tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Ten,ıik 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) 

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

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

68. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

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

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

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

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

73. — 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 açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

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

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

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

77. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet MecMsi İçtüzüğünün ICO 
ve lûl nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

78. —• 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 etmfrk amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1G2 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (1,0/87) 

79. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

80. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geüşememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Mecl'isi içtüzüğünün 



102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

81. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını 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 (10/9Q) 

82. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

83. — 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) 

84. — 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) 

85. — 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) 

86. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 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) 

87. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 
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88. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 

89. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, içel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
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. — istanbul Mületveküi Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü snru* 
ya çevrilmiştir, 
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11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi-. 

nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

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

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

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

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

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

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

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

19. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/54) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

43. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

61. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1U8) 

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

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

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

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

66. — 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) 

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

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

69. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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70. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

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

72. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

73. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair I?evlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

75. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

77. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

78. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

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

87. — 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) 

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

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

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

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

92. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

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

94. — 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) 

95. — İçel Milletveküi 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) 

96. —» İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 
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97. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 I 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku- I 
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu- I 
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz- I 
lü soru önergesi (6/157) I 

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

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay- I 
la meşgul olduğuna ilişkin Köy tşleri Bakanmdan söz- I 
lü soru önergesi. (6/162) I 

100. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli I 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba- I 
kanından sözlü soru önergesi (6/163) I 

101. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, I 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl- I 
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/165) I 

102. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına I 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/166) I 

t I 
103. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb- I 

rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo I 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/167) I 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım I 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/168) 

105. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan I 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) I 

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

107. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

108. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar- I 
larına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/173) 

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

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

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

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

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

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

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

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

117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

118. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

119. - Urfa Milletvekili Ahdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

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

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

122. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 
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123. — Zonguldak Mlletvekili Orhan Göncüoğ-

lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

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

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

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

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

128. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6A 89) 

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

130. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

132. — İstanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın 'Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

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

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

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

137. — 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) 

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

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

140ı., — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224)(*) 

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

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

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

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

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

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

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

148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 
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149. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

150. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

162. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
I Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 

C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

163. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 

\ ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

164. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
i kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar-
; Iarının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
i soru önergesi. (6/243) (*} 

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

166. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
j Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz-
; lü soru önergesi. (6/245) (*) 
i 167. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
; bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş-
: kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner-
; gesi. (6/246) (*) 

168. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
'• imam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba

kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

169. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge-

İ si, (6/248) (*) 

170. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 

. sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 
171. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-

gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi.- (6/250) (*) 

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

173. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 

: Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 



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

175. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
/aîbancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

187. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted-

I birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

188. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka-

I nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 
I 189. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 

öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil-
I lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 

(*) 

I 190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük-
I sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
I Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 
I 191. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
I Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

• 192. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
I Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 

önergesi. (6/272) (*) 

I 193. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
I oğlu'nun, 1974-1975 yılında kimyevi gübre üretim, it-
I hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi. (6/216) 
194. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum

hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 
I 195. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada

na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 

I sözlü soru önergesi. (6/218) 
I 196. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-

oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
I adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

(6/273) (*) 
197. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 

I Yahya • Demirci'm askerliğine ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

198. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman -
I ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı-
I lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 
I 199. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs

tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo-
I rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 
I 200. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis-
I yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 

etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
j soru önergesi. (6/219) 

/ 
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201. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya

pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

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

203. — 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) (*) 

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

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

206. "— 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) (*) 

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

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

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

210 — 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) (*) 

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

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

213 — 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) (*) 

214. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Tür
kiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı 
zamanlarda ifa edilmesine ilşikin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) (*) 

215. — 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) (*) 

216. — 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) (*) 

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

218. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nâkil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

219. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

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

221. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

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

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

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

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

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



— 16 — 

227. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş in, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 nci Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Haindi Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Baıttal'ın, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
ıraosmanoğlu'nun, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhunbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan 
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) 

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

7. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355,, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 8. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işleri 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. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 
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12. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 

sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

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

X 15. — Kütahya Milletvekili ilhan 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) 

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

17. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

X 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. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

X 21. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı: 
273) (Dağıtma tarihi: 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 : 
1 9 . 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
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

25. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

X 27. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 
(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976) 

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



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

X 30. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/406) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

X 31. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

32. — Millî Savunma Bakanlığı îskân ihtiyaçları 
İçin Sarfiyat terası 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) 

3 3 . - 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri îç 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. Sayısı : 
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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler, Millî Savunma ve Plan komisyonları 
raporları (1/272) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1976) 

18 — 
35. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

na üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni 
hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, 
C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mec
lisi : 2/228; C. Senatosu: 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 499) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7.1974, 2.7,1975, 
1 3 . 4 . 1976) 

36. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

37. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

X 38. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınan 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 39. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

40. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19 4. 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

» ^ » • 


