
D Ö N E M : 4 C İ L T : 19 TOPLANTI: 3 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

97 nci Birleşim 
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İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti. 

•II. — Gelen kâğıtlar. 

III. — Yoklama. 

Sayfa 
223 

224 

225 

IV. — Başkanlığın Genei Kurula sunuşları 225 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 225 
1. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyahoğlu' 

nun, Millî Sarayların yönetiminde görev alan 
sorumluların tutum ve davranışları ve yolsuz
luklar konusunda gündem dışı konuşması. 225:226 

2. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas'taki kontrollü ziraî kredi tatbikatı hakkın
daki gündem dışı konuşması ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın cevabı. 226: 

227 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri. 

1. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 13 
arkadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş' 
in, gelirlerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri 
ile ödediği vergi miktarını ve Bakanlığı sırasın
da yaptığı danışmanlık ve ortaklıkları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 

227 

Sayfa 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/99) 227:229 

2. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne 
kadar Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma 
kararlarını, bu kararların uygulanmama neden
lerini ve bu sebeple açılan tazminat davalarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/100) 229 

V. — Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması 230 

A) Öngörüşmeler 230 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Dev
letlerince yapılan askerî yardımın kesilmesi ha
linde ortaya çıkacak durumu incelemek, Dev
letlerarası çatışmada ülkemizin dış güvenliğinin 
sağlanması bakımından yeni tedbirlerin alınma
sını tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün ICO ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/3) 230:241 
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VI. — Sorular ve Cevaplar 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

Sayfa 
241 

241 

1. —• Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/49) 241 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikail îlçin'in, 
mahrumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul 
öğretmenlerine yan ödeme verilmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/67) 241 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikail îlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 kesenekle
re dair Maliye Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/68) 241 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/20) 241 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh' 
nın Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) 241 

6. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) 241 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğret
menlerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/28) 241 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/29) 241 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/32) 241 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/33) 242 

11. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/34) 242 

12. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/35) 242 

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/41) 242 

Sayfa 
14. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 

Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 242 

15. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/118) 242 

16. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi. (6/43) 242 

17. — İstanbul Milletvekili Gülhis Man-
kut'un, ev kadınlarının sosyal güvenlik hakla
rına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 242 

18. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/54) 242 

19. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/55) v 242 

20. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4 ncü demir - çelik fabrikasının kurulmasına 
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/56) 242 

21. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım' 
in, Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/57) 242 

22. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım' 
in, Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahi
yesini Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun 
yapımına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
spru önergesi. (6/58) 242 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 242 

24. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/60) 242 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/61) 242 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/62) 242 

— 214 
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Sayfa 
27. — Denizli Milletvekili Sami Arsîan'ın, 

Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/63) 243 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/65) 243 

29. — Yozgat Milletvekili İhsan Arsîan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66) 243 

30. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet 
Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidi
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/116) 243 

31. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bulunan vakıf mallara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/72) 243 

32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 243 

33. — Kastamonu Milletvekili' Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta 
olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 243 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 243 

35. — Denizli Milletvekili Sami Arsîan'ın, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul' 
da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/78) 243 

36. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunçun, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile il
gili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önerges. (6/79) 243 

37. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/81) 243 

38. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in, Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/82) 243 

39. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 243 

Sayfa 
40. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, son 

günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 243 

41. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiF 
in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye 
ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/85) 243 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni 
müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 243 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/87) 244 

44. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larının naikline ilişkin Başbakandan sö/lü soru 
önergesi. (6/89) 244 

45. — İçel Milletvekili İbrahim Gök tepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kaldı
rılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/90) 244 

46. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/91) 244 

47. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/92) 244 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/93) 244 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkuliere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/94) 244 

50. — 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) 244 

51. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükselme Cemiyeti» nin adını de
ğiştirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 244 

52. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/102) 244:246 

215 — 
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Sayfa 
53'. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 

Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/103) 246 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/104) 246 

55. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/105) 246 

56. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, 
yemöklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji baaknlarından sözlü soru öner
gesi. (6/106) 246 

57. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin' 
in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/108) 246 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanıhdan sözlü soru öner
gesi. (6/109) 246 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/110) 246 

60. —- Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı' 
nın, Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/111) 246 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/134) 246 

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Başbakan Yardımcısının çalışma odasında 
bulunduğu iddia edilen parti bayrağına ilişkin 
Devlet Bakanından (Başbakan Yardımcısı) söz
lü soru önergesi. (6/1114) 246 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/1115) 246 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet 
Ağaoğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları için
deki belediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/137) 246 

65. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren milletve-

Sayfa 
killerine iilşkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/119) 246 

66. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özde-
mir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim1 

Bakanından sözlü soru önergesi. (6/120) 246 

67. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminden 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Baaknından sözlü som önergesi. (6/122) 247 

68. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, 
anarşik olaylara katılan kişilere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/123) 247 

69. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/144) 247 

70. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/143) 247 

71. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ödenen ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/124) 247 

72. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-. 
sen'in, zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/125) 247 

73. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 
in, İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan 
afişe ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/128) 247 

74. — 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) 247 

75. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna kira borcu olan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
<6/129) 247 

76. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol 
aramalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/130) " 247 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin 

216 — 
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Sayfa 
yayınlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/131) 247 

78. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/132) 247 

79. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan' 
in, Balkanlar Kurulunun 7/8083 sayılı Kararma 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/133) 247 

80. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
canlı hayvan ta'ban fiyatının tespitine ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/151) 247 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuş
lara yaptığı zamlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/136) 247 

82. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstan
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz 
Kliniği ile ilgili basında yer alan haberlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/148) 248 

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Süleyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan 
bir gazeteye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/139) 248 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/140) 248 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/142) 248 

86. — İstanbul Milletvdkili Mustafa Parlar' 
in, Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/160) 248 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
îçel Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme su
yuna ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/147) 248 

88. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan 
habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/161) 248 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, Pamuk ürününe zarar veren beyaz sinekle 
mücadele konusunda alınmış ve alınacak ted-

Sayfa 
birlere ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/154) 248 

90. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yurt içinde ve dışında çalışan işçilerimizin si
gorta ödentileri ile memleketimize gönderdikle
ri yıllık döviz miktarına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/155) 248 

91. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Sirkeci - Halkalı arasında işleyen elektrik tren
lerin ihtiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/171) 248: 

249 
92. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 

in, 1974 yılında îçel ilinde sanayide soda üret
mek amıcıyle kurulan şirkete kömür tahsisin
de mulsüzlüfc bulunduğuna ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/157) 249 

93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna iliş
kin 'Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 249 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavi
rin politikayla meşgul olduğuna ilişkin Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) 249:250 

95. — Mardin Milletvekili Nurettin Yıl-
maz'ın, Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü 'bu
cağında vazifeli bir Öğretmenin uğradığı teca
vüze ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/163) 250 

96. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tösya-
lı'nın, kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin 
yeniden açılmasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/165) 250 

97. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve 
radyo programlarında çalınan bir plâğa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 250 

98. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, Kimyevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/168) 250 

99. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksa^ 
rı'nm, İstanbul Millî Eğitim Müdürüne üişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/170) 250 

100. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksa-
n'nın, Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğret-

— 217 — 



M, Meclisi B : 97 5 . 5 , 1976 O : 1 

Sayfa 
menlere İUşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/172) 250 

101. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak 
silâh tüccarlarına ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/173) 250 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa Par-
lar'ın, Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet 
temsilciliklerimize ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/178) 250 

103. — Samsun Milletvekili İrfan Yanku-
tan'ın, tütün üreticilerinin kredi durumlarına 
ilişkin Gümrük Ve Tekel Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/174) 250 

104. — Zonguldak Milletvekili Kemal Ana-
dolu'un, Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/175) 250 

105. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü-
cel'in, enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/181) 250 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, TRT Kurumunun neşrettiği aylık televiz
yon programında yapılan değişikliklere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/176) 250 

107. — Bolu MilletVökili Abdi ÖzkÖk'ün, 
Bolu ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projeleri
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/183) 250 

108. — Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutîu'nun, işsizliğin önlenmesi için sap
tanmış bir çalışma olup olmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/187) 250:251 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksa-
rı'nm, İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve mü
ezzin lojmanlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/190) 251 

110. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen bi
nanın pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 251 

111. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/179) 251 

112. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel' 
in, Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/180) 251 

Sayfa 
113. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur' 

un, Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi. (6/193) 251 

114. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur' 
un, çeşitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım 
indirimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/182) 251 

115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çı
kan haberlere ilişkin Babakandan sözlü soru 
önergesi. (6/185) 251 

116. — Zonguldak Milletvekili Orhan Gön-
cüoğlu'nun, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ta
rafından hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kita
ba ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/197) 251 

117. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öz-
türkmen'in, Sosyal Sigortalar Kurumunda me
mur statüsünde iken işçi ikramiyesi alanlara 
ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/198) 251 

118. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Uyanık'ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Er-
bakan'ın bir şahsın işi ile ilgili konuşmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardımcı
sı) sözlü soru önergesi. (6/199) 251 

119. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Bakanlık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/202) 251 

120. — Zonguldak Milletvekili Kemal Ana-
dol'un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyu
nun yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/188) %,. 251 

121. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi' 
nin, televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı 
dizi filmde geçen konuşmalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/189) 251 

122. — Adana Milletvekili llter Çubukçu' 
nun, Çukurova'da uygulanacak enerji nakline 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/203) 251 

123. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâh-
yaoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan 
bazı atamalar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/204) 251 
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124. — Ankara Milletvekili Cevat Önder' 

in, Hükümet üyelerinden bazılarının makam ara
balarına parti amblemini çekerek seyahat et
melerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/207) 252 

125. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay' 
in, Basın • Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru -önergesi. (6/208) 252 

126. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De-
ğer'in, Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/209) 252 

127. — Yozgat Milletvekili Nedim Kork-
mazcan'ın, Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Ni
san günü M. H. P.'ne mensup görevlilerin, öğ
rencileri tören harici gösterilere teşvik etmele
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.. 
(6/210) 252 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit 
Evliya'nm, Bakanlığın yüksek dereceli memur
larından bazılarının siyasî toplantılara katıldık
larına ilişkin Enerji ve Tabiî, Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/191) 252 

129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 252 

130. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, 
Gençlik ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu' 
nun, Spor Akademisinin açılmasını geciktirme
sine ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/295) 252 

131. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh' 
nın, Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı 
öğrencilerin eylemlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/196) 252 

132. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî 
örgütlere tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/223) 252 

133. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşeb
büsüne ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/224) 252 

134. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik' 
in, Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/225) 252 

135. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/226) 
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136. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç' 

un, dış temsilcilikler îçin yapılan harcamalar
da tasarruf yapılmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/227) 252 

137. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç' 
un, Demir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis 
edilen dövize ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) -\ 253 

138. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/200) 253 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danış
tay kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/201) 253 

140. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, TRT Kurumu eski Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 253 

141. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/230) 253 

142. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur' 
un, Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında 
verilmiş, Danıştaym yürütmenin durdurulması 
veya iptal kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/231) 253 

143. - Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve 
Bayındırlık Bakanı Fehİm Adak'ın Güney Doğu 
gezilerindeki sözlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/232) 253 

144. - - Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın 
Siirt'te «manevi ilimler üniversitesi» açılması
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/233) 253 

145. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal 
Gönül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarıl
masına ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önerge
si. (6/205) 253 

146. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal 
Gönül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 253 
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147. — Hatay Milletvekili Salbri İnce'nin, 

Hatay iline atanan Millî Eğitim Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru öaergesi. (6/234) 253 

148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, îstaribul metrosu ve büyük belediye
lerin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/235) 253 

149. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ül
kemizdeki işsizliğe ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/236) 253 

150. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan 
ihraç edilen gençlere ilişkin içişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi. (6/211) 253 

151. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
görevden alınan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/237) . 253 

152. — istanbul Milletvekili Necdet Ök-
men'in, Uluslararası Tüfk Folklor Kongresine 
iştirak ettirilmeyen İki profesöre ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/238) 254 

153. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe' 
nin, TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danış
tay kararına rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta 
bulundurulmasına ilişkin Barbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/239) 254 

154. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Paris'te Türkiye aleyhine yapılan göste
rilere katılan Türk öğrencilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/212) 254 

155,. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Te-
kiner'in, Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola 
götürülen C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/213) 254 

156. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, 
herkesin yükseköğrenim yapması için gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/241) 254 

157. — Çorum Milletvekili Btem Ekenin, 
kamu kuruluşlarında yapılan atamalara ve Da
nıştay kararlarının uygulanmamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/243) 254 

158. —- Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
veteriner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/244) 254 
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159. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, 

Siverdk Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/245) 254 

160. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık 
memurlarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/246) 254 

161. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, imam - Hatip kadrolarının dağıtımına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/247) 254 

162. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan' 
m, bakanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle 
ilgili sözlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/248) 254 

163. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nak
ledilen öğretmenlere ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/249) 254 

164. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargiil'in, öğretmen tayin ve nakillerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/250) 254 

165. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/251) 254 

166. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ankara Belediye Başkanının Moskova se
yahatine ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutu
muna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/214) 254 

167. — Hatay Milletvekili Maik Yılman' 
in, Hatay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Ens
titüsü ve Lise Müdürlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/252) 255 

168. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve kon
solosluklarımıza yapılan suikastlere ve alınan 
korunma tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/215) 255 

169. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu' 
nun, Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı 
aldığı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/253) 255 

170. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu' 
nun, yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) 255 

171. — Hatay Milletvekili Malik Yılman' 
in, Yaygın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sek-
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reterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/255) 255 

172. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık' 
m, Düzfiçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğ
retmenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/256) 255 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci 
münasebetlerine ilişkin Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/257) 255 

174. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
bir genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/258) 255 

175. — Ankara Milletvekili Muammer Alı-
cı'nın, Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen 
tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/259) 255 

176. — Trabzon Milletvekili Mehmet Öz-
gür'ün, iktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/260) 255 

177. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe' 
nin, Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun ka
patılma kararma ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/261) 255 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/262) 255 

179. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe' 
nin, tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/263) 255 

180. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz' 
in, eylemli öğrenci olayları ile alınması gere
ken tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/264) 255 

181. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğ
retmen lisesi mezunlarına ilişkim Millî Eğitim 
Balkanından sözlü soru önergesi. (6/265) 255:256 

182. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz' 
in, öğretmen toplumunun huzur ve güvenine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/266) 256 

183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 
yükseköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/268) 256 

Sayfa 
184. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek' 

in, Anikara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) 256 

185. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'rn, 
Ortak Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi. (6/272) 256 

186. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali 
Zülfikâroğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevi 
gübre üretim, ithal ve dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/216) 256 

187. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi' 
nin, Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına 
ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 256 

188. — Adana Milletvekili Üter Çubukçu' 
nun, Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak 
atıldığı ve işkence yapıldığı iddialarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/218) 256 

189. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan 
(Grev var) adlı oyuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/273) 256 

190. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/275) 256 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Almanya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi 
için yapılacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/276) 256 

192. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nıni 
istanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Gü
nün yorumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/277) 256 

193. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Koalisyon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve 
nakillerde etkili olduğu iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/219) 256 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
yapılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/278) 256 

195. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Ülkü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/279) 256 

196. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
1974 - 1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim 
Müdürlüğüne ayrılan tahsisatla yapılan harca
malara ilişkin Millî EğMm Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/280) 257 
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Sayfa 
197. — İstanbul Milletvekili Necdet Ök-

men'in, Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklayan 
genelgeye ilişlkin Adalet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/220) 257 

198. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, 
Emniyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/281) 257 

199. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak' 
m, Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve 
atamalarla eğitim sistemindeki değişikliğe iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/282) 257 

200. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener' 
in, okul kitaplıklarından toplatılan kitaplara 
ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/283) 257 

201. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, 28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği de
mece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/284) 257 

202. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına iliş-
lkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/285) 257 

203. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve 
Orta - Doğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/286) . 257 

204. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, 
son olaylarda yakalanan eylemelilerin kimlikle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/287) 257 

205. — Manisa Milletvekilli Hasan Zengin' 
in, Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan 
değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/288) 257 

206. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk 
panosunun indirilmesine ve tayin edilen lise 
müdürleriyle öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/289) 257 

207. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 
1973 Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu 
ve özel teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye 
mensup kişilerle milletvekili ve senatörlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/291) 257 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Gazi Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile ders-

Sayfa 
lere girmeyen öğrencilerin sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/293) 257 

209. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/221) 257 

210. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lık Örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma 
ve işten el çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/294) 257:258 

211. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâh-
yaoğlu'nun, Hükümetin göreve başlamasından 
bugüne kadar Genel idare Teşkilâtında yapı
lan tayin ve nakillerle bunların kimliklerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) 258 

212. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
YAY - KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sek
reterine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/296) 258 

213. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan 
girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/297) 258 

214. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri Mimar Sinan Ilköğretmen 
Okulu Müdürüne ilişlkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/298) 258 

215. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, Hazineye zarar verenlerden hesap so* 
rulup sorulmayacağına ilişlkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/299) 258 

216. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
anarşik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından, sözlü so
ru önergesi. (6/240) 258 

217. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya-
oğlu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus 
Emre Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) 258 

218. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, izmir Buca olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/300) 258 

219. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
teşvik belgesi, vergi iadesi ve gümrük indirimin
den faydalanan şahıs ve firmalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/269) 258 
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Sayfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 259 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Köyişleri Bakanının tutumuna ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevaibı. (7/1074) 259:260 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, 
anason ekimi ve alımıyle ilgili gönderilen yazılı 
emre ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/1134) 260:262 

3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Giresun Seka - Aksu müessesesinde çalışan bazı 
işçilerin karakolda dövülmelerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/1143) 262:263 

Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız, meslek 
liseleri mezunlarına üniversiteye giriş hakkı tanınma
sı ve, 

Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi de, Muş 
ili çiftçilerinin sorunları konularında gündem dışı bi
rer konuşma yaptılar. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal, gündem dışı konuşan Muş Milletvekili Ahmet 
Hamdi Çelebi ile 29 . 4*. 1976 tarihli 95 nci Birle
şimde Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ya
pılan bazı atamalar hakkında gündem dışı konuşma 
yapan Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'e cevap 
veren bir konuşmada bulundu. 

Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon'a Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin ve, 

Ticaret Bakanı Halil Başol'a Devlet Bakanı Gıya-
settin Karaca'nın; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı ihsan Sabri Çağlayangil'e de Devlet Bakanı Sey
fi Öztürk'ün vekillik etmelerinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 
sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştiril
mesine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklenme-

Sayfa 
4. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-

man'ın, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak yatı
rımlara ilişkin sorusu ve tmar ve iskân Bakanı1 

Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/1154) 263:264 
5. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 

emniyet teşkilâtında geçici görevle çalıştırılan 
Emniyet müdürü ve amirlerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/1163) 265 

Vn. — Seçimler 258 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 

asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa 
ve Adalet komisyonlarında kurulan Karma Ko
misyon raporu ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 
57) 258:259 

sine dair kanun tasarısı ve ilgili kanun tekliflerinin 
(1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 
2/361, 2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 
2/525, 2/547, 2/554, 2/557.) (S. Sayısı : 279) Ko
misyona alınmış olan maddelerinin henüz Genel 
Kurula intikal ettirilmemesi nedeniyle görüşülmesi 
ertelendi. 

22. 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütah
ya Milletvekili İlhan Ersoy'un 22 . 11 . 1972 günlü 
ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) maddelerine geçilme
sinin yapılan açık oylaması sonucunda Genel Kurul
da çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından: 

5 Mayıs 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.12'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Ahmet Çakmak Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Yozgat 

îlhami Çetin 

»>••« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 223 — 



Mi Meclisi B s 97 5 . 5 s 1976 O : 1 

II. — GELEN KAĞİTLAR 

5 . 5 . 1976 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/44CJ) (Tarım, Or
man ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

2. — 15801 sayılı Belediye Kanunun 19 ncu mad
desine 6124 sayılı Kanunla eklenen 10 ncu fıkranın 
değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı. (1/441) (içişleri ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon
larına) 

3. — 32C2 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/442) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonla
rına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümetinin kendi ülkeleri ara
sında ve ötesinde tarifeli hava servislerinli düzenlemek 
amacıyle yaptıkları anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/443) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ve 
Plan komisyonlarına) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya 
Devleti Hükümeti arasında Hava ulaştırmasına dair 
anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı. (1/444) (Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonlarına) 

Raporlar 
6. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu-

bahşî ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'm, Haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, Haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve Çj 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan Haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi: 5.5.1976) (GÜNDEME) 

7. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa' 
üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Karma 
Komisyon raporu ile M. Meclisi, Q Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi : 2/228; C. 
Senatosu : 2/90) (M. Meclisi : S. Sayısı : 87'ye 4 ncü 
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1976) (GÜNDEME) 

8. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izinle 
ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye TOK ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5.5.1976) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ — İlhamı Çetin {Yozgat), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla

caktır. Sayın üyelerin ışıklar yandıktan sonra, düğ

melerine basmak suretiyle, yoklamaya katılmalarım 

rica ederim. 

Yeni gelen arkadaşlarımız da lütfen yoklamaya 
katılsınlar. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A). GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyahoğlu'nun, 
Millî Sarayların yönetiminde görev alan sorumlu
ların tutum ve davranışları ve yolsuzluklar konusun
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki sayın üye arkadaşı
ma söz vereceğim. 

Çankırı Milletvekili Sayın Arif Tosyalıoğlu, millî 
saraylardaki yolsuzluklarla ilgili olarak, buyurunuz 
efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 153 ve müteakip mad
deleri gereğince, Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 
Komisyonunun ve Millet Meclisi sayın Başkanının 
denetim ve teftişine tabi bulunan, millî saraylarımızın 
yönetiminde görev alan sorumluların tutum ve dav
ranışları hakkında Yüksek Meclise bilgi vermek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Üyesi bulunduğum Komisyonun yaptığı denetimler 
sonunda, Millet Meclisi Başkanlığına intikal ettir
diği hususlar hakkında, sayın Başkan Kemal Güven 
gerekli hassasiyet gösterip, kanunî yetkilerini kullan
mış olsaydı, söz almak lüzumunu hissetmeyecektim. 

Kısa konuşmam süresi içinde 122 sayfalık Komis
yon raporunun bütün ayrıntılarına tamamen temas 
etmem imkânsızdır. Bu nedenle önemli telâkki et
tiğim hususlara kısaca değineceğim. 

Sayın Cumhurbaşkanlığı Köşkü adına alınan ve 
Saraylar Müdürü ve Müdür Muavininin evine götü
rülmek üzere olduğu tespit edilen iki adet buzdolabı
na Komisyonumuz el koymuştur. 

Yine Cumhurbaşkanlığı Köşkü adına, Coca Cola 
fabrikasından 15 kasa Meysu, şemsiye ve PE-RE-JA 
Fabrikasından kolonya ve parfümler alınmış, fakat 
bunların Saray Müdürünün şahsî, keyfî tasarrufunu 
kullanarak alındığı tespit edilmiştir. 

Saraylara ait taşıtlar, saray bahçesinde yetiştiri
len çiçekler, birtakım demirbaş eşya, kereste, saray
larda görevli fotoğrafçı, boyacı ve diğer sanatkârlar 
Saray Müdürünün, Genel Sekreterin ve yakınlarının 
özel iş ve çıkarlarına tahsis edilmiştir. Sayın Cumhur
başkanlığı mensuplarına ikamet için İstanbul Bele
diyesinden 118 bin liraya kiralanan sayfiye evlerin
den Saraylar Müdürünün hısım ve, akrabaları, dost
ları ve bazı milletvekillerinin istifade ettirildiği tes
pit edilmiştir. 

Muhtelif tarihlerde saraylara ait taşıt, saray bah
çelerinde yetişen çiçek ve sanatkârlarla birlikte Zin-
cirlikuyu, Ortaköy mezarlıklarında Saraylar Müdü
rünün, babalarına ve raporda tespit edilmiş ilgisiz 
kişilere ait kabirlerin bakım ve imarı için görevlen
dirilmiş ve yaptırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca özetlemeye çalı
şacağım bu hususlar, fakirlik edebiyatının yapıldığı 
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ülkemizde millet malının, hem de Millet Meclisi büt
çesinden cüretle nasıl şahsî çıkarlara peşkeş çekildi
ğinin acı örnekleridir. Her maddesiyle suç teşkil 
eden, kanunî takibatı ve cezayı müstelzim bulunan 
hususlar hâlâ muallâkta, dosyalar Meclis Başkanının 
sumenleri ve kasalarında uyumaktadır, 

Şunu belirtmek isterim ki; basında yer alan ve 
millî saraylar hakkında neşriyat üzerine Sayın Gü
ven açıklamasında, basit bir ihbar olduğunu ifade 
etmiş, sorumluluğunu unutarak işi hafife almıştır. 

Millet uğruna hayatlarını verenler, mezarı meç
huller, hayatları katledilenlerin nicesi nerede yatar 
bilinmez, fatiha okunacak mezar nişaneleri yoktur; 
yoktur ama, Millet Meclisi bütçesinden imar ve ihya 
edilen mezarlar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; bu sözlerimin hepsi ifadeler
le bu dosyada tespit edilmiş, Sayın Başkan Çetin Yıl
maz tarafından ve her siyasî parti grupuııa mensup ko
misyon üyesi 14 sayın arkadaşımın imzasiyle teyit 
edilmiş raporlarda sabittir. Mezkûr raporlar Sayın 
Başkana intikal ettirilmiştir, fakat baş sorumlular 
hâlâ görevlidir. Neden görevlidir, hangi zihniyet, 
hangi himaye bunları görevlerinde tutar, niye tu
tar; anlamak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri; belki bu sorunu Yüce He
yetiniz halleder, Komisyon olarak biz halledemedik. 
İşte bu amaçla son çare olarak milletin yegâne ha
kikî mümessili olan Meclise konuyu getirmiş oluyo
rum. Bu itibarla Hesapları İnceleme Komisyonu ta
rafından hazırlanmış olan rapor, Meclis Başkanlığı
na bir belge halinde sunulmuştur. Dokuz aydır işlem 
görmeyen rapor Meclise niyabeten görev ifa eden 
Hesapları İnceleme Komisyonunu hiçe saymak şekli
ni ifade eder ki, bu aynı zamanda Yüce Meclisimize 
de bir bühtandır. Bu işe ise kimsenin hakkı yoktur. 

Şimdilik Yüce Meclisin dikkatine ve ilgisine arz 
ediyor, saygılar sunuyorum. (A.P. ve M.S.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalıoğlu. 

2. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas' 
taki kontrollü ziraî kredi tatbikatı hakkındaki gün
dem dışı konuşması ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Enver 
Akova, Sivas'ta kontrollü ziraî kredi tatbikatı ile il
gili gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Sivas ilimiz, bildiğiniz gibi İç Anadolunün Do
ğuya geçiş noktasını teşkil eden bir vilâyet durumun
dadır, geçimi daha ziyade tarımladır. Bu bakımdan, 
son zamanlarda yapılan nüfus sayımında 1 milyona 
yaklaşan nüfusa sahip bulunmaktadır. 

Merkez ilçe dahil olmak üzere, diğer kazalarla 
birlikte ilçe adedi 12'dir. Bir kısım köyleriniz orman 
civarında bulunmaktadır. Diğer köylerimiz ise daha 
ziyade buğday, pancar, arpa ekmek ve üretmekle 
meşguldürler. 

Şu kadarını arz etmek isterim ki, bugüne kadar 
Sivas'a tatbik edilen ziraî kredilerinin, ticaret kredi
lerinin ve kontrollü ziraî kredilerinin durumları maa
lesef mahduttur. 

Bu bakımdan Hükümetimizle olan temasımızda, 
Sayın Ticaret Baaknımızm son zamanlarda, özel ola
rak ve Resmî Gazetede yayınlanan mahrum vilâyet
ler içerisine alınan Sivas ilimizin, önümüzdeki gün
lerde yüzünün güldürüleceği Hükümetimiz tarafından 
ifade edilmektedir. Ben, Sivas ilinin bir parlamenteri 
olarak, yüksek huzurlarınızda Sayın Hükümete bu 
yönden teşekkürü bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kontrollü ziraî kredilerinin 
tatbiki daha ziyade Konya'da görülmüş ve Konya'da 
yapılan bu çalışmalar neticesinde verimli intibalar ve 
gerçekler elde edilmiştir. İnşallah, yakın bir zamanda 
Sivas'ımıza ulaşacak bu hizmetin verimli bir hale ge
leceğine inanmaktayım; ancak bankamızda mevcut 
olan, daha ziyade Merkez Bankasında mevcut olan 
personel azlığının ve çok dağınık olan Sivas ilinin 
1 400 küsura varan köylerini taramak ve gerçek ma
nada bu kontrollü ziraî kredilerinden istifade ede
cek personelimizin, vatandaşlarımızın tespiti babın
da, bankamıza Ticaret Bakanlığı yoluyle veyahut ta 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından arazi 
arabalarının, jiplerin venilmesi gerekmektedir. 

Ben, Sayın Hükümetten bunu, önemle istirham edi
yor ve Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Cevap vermek isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Sayın Korkut Özal, buyurun 
efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; biraz önce, tarımsal, 
krediler mevzuunda söz almış bulunan, muhterem 
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Enver Akova'nın, ortaya getirdiği bazı hususlar üze
rinde malumat arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Önce, Türkiye'de uygulanmakta olan tarımsal 
kredilerin, genellikle tarım kesiminin ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzak olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Ayrılan plasmanlar, her ne kadar son yıllarda öüyük 
gelişme göstermişse de; bugün Türk tarımının ulaştı
ğı, özellikle taban fiyatlar politikasının getirdiği ge
niş kredi talebi içinde, bugün vardığı noktada, ihti
yaçları karşılamaktan uzak kaldığı bir vakıadır. 

Son yıllarda, tarım maksatlı kredilerde, gerek 
Ziraat Bankasında, gerekse endirekt olarak taban fi
yatlarının uygulaması politikası ile ilgili olarak, çe
şitli destekleme kuruluşu eliyle büyük ölçüde tarım
sal kredi tatbikatı genişletilmişse de, bu rakamın sü
ratle artırılması mecburiyeti vardır. Halen Türkiye'nin 
tarımsal ürünlerinin yıllık değeri 140 milyar liraya 
ulaştığına göre, bunun en az yarısı seviyesinde, yani 
70 milyar liralık bir aktif imkânın doğurulması mec
buriyeti vardır. Önümüzdeki yıllarda tarımsal üreti
mimizin hızla artacağı da gözönüne alınırsa, çok ya
kın bir gelecekte, tarımsal kredilerin 100 milyarı aşan 
bir plasmana ulaştırılması lüzumludur. Halen fiilî 
rakamlarımız 30 milyar lira civarında aktif bir kredi 
imkânına ulaşmıştır, bu rakamın yetersizliği ortada
dır. Ancak, bunun uygulamasında ve bazı tarımsal 
kredilerde olumlu pek çok çalışma yapılmaktadır, 
bunların birkaçını burada sayın konuşmacının değin
diği noktalar itibariyle açıklamak isterim. 

uygulamalarımızdan biri, kontrollü kredi uygu
lamasıdır. Kontrollü krediler, Türkiye'nin bütün vi
lâyetlerine teşmıil edilmiş durumdadır ve imkânlar bu
lundukça da bu kontrollü kredilerin bütün Türkiye 
sathında yayılmasına çalışılmaktadır. Burada Bakan
lığıma bağlı bir kuruluş olan Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ara
sında varılmış olan bir mutabakata göre; bu kontrollü 
kredi uygulamasındaki teknik hizmetlerin. Ziraat iş
leri Genel Müdürlüğü teşkilâtınca yapılması sure
tiyle bankanın bu hizmetleri çok daha süratli ve hızlı 
bir şekilde götürebilmesi imkânları sağlanmıştır. 

1. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 13 arka
daşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış-

Bu bakımdan, önümüzdeki mevsimde kontrollü 
kredi tatbikatının - ki başarılı «bir kredi uygulaması
dır - çok daha geniş alanda ve güçlü olarak tatbik 
edilmesi imkânlarının mevcut olacağını ifade etmek 
istiyorum. 

Tarıma yöneltilmiş diğer kredi mekanizması da, 
Bakanlığımın bazı İktisadî Devlet Teşebbüsü kuruluş
larının, özellikle hayvancılık kesininde ve hububat 
üretimi kesiminde bu sene uygulaımaya başladıkları, 
doğrudan doğruya üretici ile ön bağlantı yapılması 
ve faizsiz avans kredisi verilmesi şeklindeki tatbikat
tır. Halen bu tatbikat et üretiminde uygulanmakta
dır; buna ilâveten süt, yapağı ve hububat üretiminde 
de uygulanması için gerekli tedbirler alınmıştır. 

Bu seneki uygulamada, tahmin ediyorum ki bu 
dört alanda uygulayacağımız toplam plasman, kısa 
vadeli çevirme kredileri şeklinde teşekkül edecek ve 
bu imkân 6 milyar Türk Lirası seviyesine ulaşacaktır. 
Hükümetimizin aldığı bir prensip kararı muvacehesin
de ve politikanın bur gereği olarak, ön bağlantı ya
pılması ve avans verilmesi şeklindeki uygulamanın 
önümüzdeki yıllarda çok daha büyük hacimlere ulaş
tırılması imkânı da vardır, sağlıklı bir kredi şeklidir 
ve doğrudan doğruya üreticiye intikal etmektedir. 
Üreticinin külfetsiz olarak bu kredıilerden yararlanma
sı imkânları da ve üretilen malın kısa zamanda pazar -
lanması imkânları da geliştirilmiş bulunmaktadır. 

Son olarak; Dünya Bankası ile tarımsal krediler 
mevzuunda yapmış olduğumuz çalışmaların olumlu 
neticelerini peyderpey elde etmekteyiz. Bu vesile ile 
halen Dünya Bankası nezdinde 150 milyon dolara 
yaklaşan ve çoğu tarımsal kredileri geliştirmeyi ve 
burada kuvvetli fonlar tesisini istihdaf eden iki ça
lışmadan biri neticelenmiş ve 63 milyon dolar tuta
rındaki bir kredi bugün Dünya Bankasının ilgili ku
rullarında kabul edilerek kesinleşme yolundadır. Bu 
da biraz evvel değindiğim çok amaçlı tarımsal çalış
maların finansmanında kullanılacaktır. 

Yüce Meclise ve Muhterem Başkana saygılarım
la arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/99) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Sunuçlar bölü
münde ik'i adet Meclis Araştırması önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halktan yana olduklarını söyleyen C. H. P. nin 

önde gelen idarecilerinden eski Dışişleri Bakanı ve 
Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in tertiplemiş ol
duğu ve aşağıda izah edeceğimiz hukuk adına yapı
lan soygun olayı hakkında bir Meclis Araştırması 
açılmasını talep ediyoruz. 

1. — Ankara Barosu Avukatlarından Şevket Çiz
meci, 8 . 9 . 1970 tarihli bir sözleşme ile Mersin 
Belediyesinin Avukatlığını almış ve Mersin'de kurulu 
ATAŞ ile Belediye arasındaki itilâfta Bel&liyeyi tem-
sülen Danıştay nezdinde dava açmıştır. 

2. — Bu davadan Çizmeci, 1971 yılında Avukat
lık ücreti olarak Belediyeden 81 700 lira para almış
tır. 

3. — Davanın bundan sonraki kısmına yine Şev-' 
'ket Çizmeci bakmış, Turan Güneş'de 'kendisine dışa
rıdan ortak olmuştur. Nitekim Turan Güneş, 2 Şubat 
1974'te Ibasında yer alan demecinde Avukat Çizmeci 
ile ortak olduğu, Mersin Belediyesine ait davadan 
alınacak vekâlet ücretinin % 40'ına ortak bulundu
ğunu beyan ederek, «Ortağım Şevket Çizmeci, his
seme düşen miktarı 3 milyon Ura olarak hesaplamış
tır» demektedir. Şu hale göre bir ortaklık söz konu
sudur. 

4. — Avukat Çizmeci, bu dava için 1972 yılında 
çeşiltli tarihlerde Mersin Belediyesinden 314 000 lira 
vekâlet ücreti almıştır. Turan Güneş bu paranın 
% 40'ına ortak olduğuna göre 135 000 lira alm.ş ol
ması gerekir. Halbuki ortak Turan Güneş'in 1972 
yılı Gelir Beyanında bu parayı göstermemiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

5. — Avukat Çizmeci, 1973 yılının 1 ilâ 9 ncu 
aylar arasındaki çeşitli tarihlerde Mersin Beeldiyesin-
den toplaim olaraik 10 milyon lira para almıştır. Bu
nun da !% 40'ı olan 4 milyon lirayı ortağı Turan Gü
neş'e ödemiştir. Halbuki ortak Turan Güneş, aldığı 
bu 4 rnıilyon lirayı 'beyannamesinde 3 milyon lira 
olaraik göstermâştıir? 

6. — Avukat Çizmeci, Mersin Belediyesinden 1974 
yılında 9 . 1 .1974 tarihinden 7 . 11 . 1974 tarihine 
kadar 3 130 000 lira civarında bir para almıştır. Bu
nun da % 40'ını teşkil eden 1 250 000 lirasını or
tağı Turan Güneş'e ödediği halde, Turan Güneş, 1974 

yılı vergi beyannamesinde bu miktarı 1 milyon olarak 
göstermiştir. 

Burada, üzerinde durmak istediğimiz en önemli 
husus şudur : 1974'te ortak Turan Güneş, T. C. nin 
Dışişleri Balkanıdır. 

7. — Bir avukatla ortaklık yapan. avukatın, ken
disinin de fiilen avukatlık yapması gerekir. Halbuki 
Turan Güneş, ortağından aldığı paraları «milyonları» 
danışmanlık ücreti adı altında göstermiştir. Çizmeci, 
Mersin Belediyesinden toplam olarak 14 milyon lira 
avukatlık ücreti almıştır. Bunun %40'ı 6 milyon li
raya yakın bir kısmını Turan Güneş'e vermiştir. Şu 
hale göre Turan Güneş 6 milyon liralık pahalı bir 
danışmandır. 

8. — Turan Güneş, bu tarihlerde diğer bazı avu
katlardan da, danışmanlış ücreti adı altında beher 
iş için 10 ilâ 15'er bin liralık birçok danışmanlık ya
parak paralar almıştır. 

Tabiî ki, İş Bankasından yılda aldığı 200 000 li
ralık ücretleri bu rakamın dışındadır. 

Turan Güneş, ortağından bu paraları ortaklık 
payı olaYak almıştır. Ama, bunu gelir beyanında danış
manlık olarak göstermiştir. Turan Güneş, burada Dev
lete yalan beyanda bulunmuş ve elde ettiği gelirin 
gerçek kaynağını gizlemiştir. 

9. — Turan Güneş, ortağı Çizmeci'den 1974'te 
1 250 000 lira da Dışişleri Bakanı İken almıştır. Çiz-
meci'nin Mersin Belediyesinden para tahsil ettiği 
son tarih 7 . 1 1 . 1974'tür. Bu tarihlerde ortak Tu
ran Güneş, bakandır ve 1974 yılında Çizmeci'den al
dığı parayı, beyannamesine 1 milyon olarak göster
miştir. 

1974'te Türkiye'yi ilgilendiren Kıbrıs gibi büyük 
meseleler ortadadır. Dışişleri Bakanı Turan Güneş ise, 
bu zamanlarda miktarı milyarlara varan ortaklık ve 
danışmanlık yaparak, müyonlar kazanma peşindedir. 

Ortak Turan Güneş'in partisinin Hükümetten kaç
malarından sonra boşlukta bıraktıkları Kıbrıs'a gi
derek lüks bir otelde dansöz oynatıp yapıştırdığı pa
ralar da Mersin Beldeiyesinin sırtından, hiç emek 
harcamadan vurulan bu milyonlardan olması gerekir. 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz gibi, halktan yana 
olduğunu iddia eden ve C. H. P. nin lider kadrosunun 
başlarında yer alan ortak Turan Güneş'in faaliyetleri, 
elde ettiği paraların kaynağı, Maliyeye bildirdiği mik
tarlar ve ödediği vergiler, bu davadaki emeği, Bakan
lığı zamanında yapmış olduğu danışmanlık ve ortak-
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hklar hususunda bir Meclis Araştırması açılmasını 
sayg ile arz ve teklif ederiz. 

içel 
Rasim Gürsoy 

Niğde 
Yaşar Anbaş 

Eskişehir 
İsmet Angı 

Kars 
Cemil Ünal 

Kastamonu 
Hilmi Öztürk 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

Tsparta 
Yusuf Uysal 

BAŞKAN — Gündemdeki 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştay'ca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebep
le açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/100) 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Urfa 
Halil Millî 

Bilecik 
Muzaffer Erdem 

Denizli 
Rıza Gençoğlu 

Afyon 
Ali İhsan Ulubahşi 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Urfa 
Mehmet Aksoy 

yerini alacak, sırası 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Diğer Meclis Araştırması önergesini 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasamızın 7 nci maddesine göre," yargı yatık isi 

Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanı
lır. Anayasamızın 132 nci maddesi gereğince, ya
sama ve yürütme organları ile idare, mahkeme (ka
rarlarına uymaik zoııınidadır. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mah
keme . kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Danıştay
'da, Anayasanın 140, nci maddesi gereğince, Türk 
Milleti adına yargı yetkisini kullanan bir yüksek 
idare mahkemesi ve bir Anayasa kuruluşudur. Bu 
sebeple Danıştay taraflından verilen her türlü kararın 
ve yürütmeyi durdurma kararlarının, Hükümetçe ve 
idarece yerine getirilmesi ve geciktirilmemesi bir Ana
yasa zorunluğu ve bir Anayasa-emridir. 

Dört partinin kurduğu ve bağımsızlaş tırıl an bazı 
parlamenterlerin diöteiklediği ve adına «Millî Cephe» 
denilen hükümet koalisyonu, büyük bir umursamaz

lıkla Danıştay kararlarını uygulamamakta ve Anaya
sa emrini hiçe saymaktadır. 

Anayasanın 2 nci maddesi gereğince Türkiye Cum
huriyeti bir hdkuk devletidir. Anayasamız 7 nci 
maddesiyle Anayasanın üstünlüğünü ve Anayasa hü
kümlerinin bağlayıcılığını da kabul etmiştir. Ana
yasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organ
larını, idare makamlarını ve kişileri bağlıyan temel 
hukuk kurallarıdır. 

Cephe Hükümeti, Danıştay kararlarını uygula-' 
mamaik suretiyle Anayasa hükümlerimi çiğnemekte
dir. Bu vaziyette Türkiye'de hukukun ve Anayasa
nın üstünlüğünden bahsdtmek mümkün değildir. 

Cephe Hükümeti kurulduğundan bu yana Da-1 

nıştay'a kaç kişi başvurmuştur? Müsteşar, Genel 
Müdür, amir, memur ve öğretmen kaç kişi hakkındai 
yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir? Bin adedi 
aştığı söylenen yürüumeyi durdurma kararları, neden' 
uygulanmamıştır? Hükümetçe ve idarece uygulan
mayan ve yerine getirilmeyen Danıştay kararları se
bebiyle kaç kişi tarafından maddî ve mânevi tazminat 
davaları açılmıştır? Talep olunan tazminat miktar
ları nedir? Uygulanmayan mahkeme kararlarının 
devlete ve bunları uygulamayan mah'kamlara yükledi
ği maddî ve hukukî yükümlülükler nelerdir? 

Bağımsız malhkecneJerce Türk Milli ati adına veri
len kararlar uygulanmadığına göre, bu durum kar
şısında, Anayasanın 31 nci maddesinde balintilen 
«hak arama hürriyeti» nden bahssdilsbilinir mi? 

ıBüı'.ün bu soruların cevaplarının tespitti için Ana-
ya:?:nın 88 nci madde'sinin 2 nci fııkraisı ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madldleieri gere
ğince Meclis Araştırması açılmasını saygıilari'mızla 
istirham ede; iz. 

30 . 4 , 1976 

Ajnikara Miilkıtvsikili 
Gev alt Önder 

Trabzon ıMilleitvelk'ili 
Ekrem Dikmen 

Antalîya MtölöuvetoM 
Faiz Şarlar 

Denizli MüleıCvdkil'L 
Hasan Kıo:!krnazcan 
Çorum MiK'eitvdko'i 

İhsan Toimbuş 

Konya Milleırveikili 
Faruik Sülkan 

S aikarya M'illtitiveik i 1 i 
Vedaits Önsaı! 

Niğde Miılfeıfcveıkili 
Mahımelt Altıns'cy 

Gaziantep Millıeitvdkidi 
Ortıan Tokuz 

^Samsun Milletvekili 
Hilmi Türklmen 

BAŞKAN — Gündernıdciki yerini alacaık ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 
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V, — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜ ŞMELER 

I. — Afyonkarahisar 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 
yeni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) 

BAŞKAN — Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması yapılmasına, dair öngörüşmelere geçiyoruz. 

.Muhterem arkadaşlarım, geçen birleşimde gö
rüşmeleri tamamlanamayan, gündemimizin Genel, 
Görüşme ve Meclis Araştırması bölümünün 1 nci 
sıra'sında yer alan 8/3 esas numaralı Afyonlkarahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 17 arkadaşının, 
Amerikan Birleşik Devletierince yapılan asikerî yar
dımın kesilmesi halinde ortaya çıkacak durumu ince
lemek, devletlerarası çatışmada ülkemizin dış gü
venliğinin sağlanması bakımımdan yeni tedbirlerin 
alınmasını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 1G1 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesinin öngörüşmelerine, kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

/Sayın Hükümet?.. Burada. 
Önerge üzerinde Hükümet ve iki grup konuşmuş

lardı. Şimdi söz sırası Millî Selâmet Partisi Grüpu 
adına Sayın Şener Battal'ın. 

/Buyurun Sayın Battal. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve-
kiMeri; 

Cumhuriyet Halik Partisine mensup 18 arkadaşı
mız tarafından verilen, dış güvenliğimizin sağlanma
sını temin için alınması gerekli tedbirlerin tespiti ba-
ikımından istenen Genel Görüşme ile illgrli olaraik, 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz 
etmeye çalışacağım. Cümlenizi saygılarımla selâm
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 89 ncu 
maddesi uyarınca istenen Genel Görüşme önergesin
de ezcümle şu hususların açıklığa kavuşması işaret 
edilmekteidir: 

II. Amerika Birleşik Devletleriyle yapılan askerî 
yardım anlaşması ve fiilî neticeleri. 

12. Asikerî yardımın azalmasının tevlit edeceği 
neticeler. 

3. Askerî yardımın kesilmesi halinde boşluğun 
nasıl doldurulacağı. 

4. /Millî harp sanayi kurulması için gerekli ted
birler. 

,5v (Amerikan asikerî yardımının ye ekonomik 
yardımının aktif, pasif mukayesesi. 

6, Türkiye Cumhuriyetinin dış poliıtkiasının du
rumunun tahlili. 

Muhterem milletvekilleri; bu önemli suallerden 
sonra, dış güvenliğimiz için tedbirlerin tespitini is
temek şeklinde, önerge özetlenebilir, 

Değerli arkadaşlarım; bu Genel Görüşme vesile
siyle Millî Selâmet Partisinin efkârı umumiyece çok 
iyi bilinen dış politika görüşlerini tekrar izahat im
kânını bulduğumuz için, memnuniyet içinde oldu-1 

ğumuzu ifade etmek isterim. Millî Selâmet Partisi 
olaraik biz, dış politikamızın «uydu politika» olmaJk-
tan çıkarılmasını daima tekrarlamışladır. Dış poli
tikamız şahsiyetli olmalıdır* dış politikamız bir di
ğer devletin emrivakileri karşısında eğilen söğüt po
litikası olmamalıdır. Dış politikamızın bütün unsur
larını ve istikâmetini kendi insiyatifimizle biz, ama 
sadece biz tayin edebilmeliyiz. Dış politikada men
faatin önemi kadar, sevgi ve kardeşlik esasları da 
önde olabilmelidir. Tarihî ve manevî bağlarla bağlı 
olmadığımız bloklarla kurulacak zoraki dostluklar, 
'bilesiniz ki; menfaate, hesaba dayalı olmanın öte
sinde, bunların zayıfladığı anda tersine dönebilen 
dostluklardır. 

Dış politikayı konuşurken, iç politikanın önemi
ne de işaret etmek isterim. Esasen iç ve dış politi-
tika, fizikteki bileşik kaplara benzer; birbirleriyle 
yakından alâkalıdır. Dış politikada kuvvetli olabil
memiz için iç politikamızı da istikrarlı, 40 milyon 
insanın kardeşliğini temin ve tesis esasına dayandır
maya mecburuz; ayrıca, ekonomimizi ve millî sa
nayimizi de güçlendirmeye mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri; iç politikada 40 mil
yon insanın kardeşliği esasına bugünlerde o kadar 
büyük ihtiyaç vardır ki; siz sayın milletvekillerine, 
siyasî parti başkan ve yöneticilerine büyük işler düş
mektedir. Bugün bu birlik ve beraberliği temin eder
ken, partiler arasındaki münasebetlerdeki öteden 
beri gördüğümüz kırıcı üslubu Millî Selâmet Partisi 
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olarak yardırgıyoruz. Muhterem milletvekilleri, ba- I 
zı siyasî parti liderlerinin birbirlerine verdiği cevap- I 
iarldan kusmî cümleler söyleyerek iç politikadaki hu
zursuzluğu ifade etmek istiyorum; böylelikle iç po
litika ve dış politikanın bileşik kaplardaki denge I 
gibi birbirleriyle irtibatını da tekrarladıktan sonra, I 
bugünlerdeki kardeşliğe ihtiyacımızı önemle işaret et I 
m ak istiyorum. I 

ıBalkmız siyasî parti liderlerinden biri, diğerine I 
ne diyor: «Ey sen, sen eşkiyanın başısın, eşkıyasın» 
diyor, diğeri ona cevap veriyor: «Sen bana eşkiya I 
dedin ya, senin soyun sopun belli değil» diyor, aynı I 
cümleler bunlar, liderlerin cümleleri. Yani «cifoilli- I 
yensizsin» diyor; diğeri cevap veriyor: «Seni gangster 
şebekesinin başı» diyor, öbürü: «Sana tükürdüğün 
tükürüğü yalatacağım.» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Battal, bir dakikanızı rica ede
ceğim. Efendim, buralar Meclis dışındaki konuşma
lar sanıyorum, bunları kürsüye getirmeseniz daha I 
iyi olur; içtüzük temiz bir lisanla konuşmayı amir- I 
dir efendim, rica ediyorum. I 

/ŞENER BATTAL '(Devamla) — Sayın Başka
nım, irtibatı öncelikle ifade ettim, iç politikada I 
'kardeşlik bugünlerde önemli ve konuşmamın deva
mında dış düşmanların ne emeMer beslediğini söylü
yorum; dış politika konuşulurken bileşik kaplar esa- I 
siyle iç politikanın kardeşliğe dayandırılması gereğini 
söylüyorum; hiç bir isim vermeden söylüyorum. 

BAŞKAN — Anladım efendim, o elfazı kullan
mayın, tasvip etmediğiniz cümleleri kullanmayın. I 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Müsaade eder
seniz, köydeki iki vatandaşın birbirini sevmesinin ge
reklerini işleyeceğim; kusurlarını, kusur sahiplerine 
de ima yoluyle hatırlatayım izin verirseniz. 

Muhterem arkadaşlarım, daha devam ediyor : I 
«Köprüaltı zibidisi», yok «zibidi zaptiye» ... Bunlar, I 
siyaset edebiyatımızın son derece kırıcı cümleleri. I 

Başta liderlerimiz olmak üzere siyasî partilerimiz, I 
köydeki sade vatandaşımız, millî kardeşliği bugünler- I 
de korumak zorundadır. İçinde bulunduğumuz dış 
politika şartları, bilesiniz ki, son derece rahat şartlar I 
değildir. Onun için bütün arkadaşlarımıza, bütün si
yasî parti mensuplarına, liderlerine, bu manadaki I 
Millî Selâmetin temennisini, tekrarla önemle ifade I 
ediyorum,, I 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca ekonomimizi ve I 
millî sanayimizi de güçlendirmeye mecburuz. Bugün I 
vasıl olduğunuz iç, dış ve ekonomi sanayi tablomuz, I 
batı taklitçiliğinin neticesi bizi üzen bir tablodur, j 

I Millî Selâmet Partisi ısrarla ifade etmektedir; Orta
doğu'daki dost ve kardeş ülkelerle yakın işbirliği ku-

I ralım, onlarla ekonomik bütünleşmeye gidelim. Ken
di tankımızı kendimiz yapalım, kendi uçağımızı ken-

I dimiz yapalım, millî harp sanayimizi kuralım, Ortak. 
I Pazar tuzağından uzak olalım. Lider Türkiye'nin, 
I Müslüman devletlerin hayranlıkla baiktığı, onlarla iş-
I birliği yapan bir lider Türkiye'nin dış politika motif-
I lerini birlikte tespit edelim. Böylelikle süper devletle

rin, her manada, iktisadî veya diğer yollardan işbir-
I ligi yaptığı devletlerle eşit münasebetler içinde olma-
I diiklarını da bir daha hatırlayalım. 
I Sayın milletvekilleri; Amerika Birleşik Devletleri 

bize hayranlığından ziyade, yıllar yılı dış politikası-
I na uygun geldiği için dost olmuştur. Bugün bu dost-< 

luğun devamında, menfaati varsa bize yaklaşmak ve 
dostluğunu sürdürmek istemektedir. Bu perspektif ile 
son yapılan Amerikan İkili Anlaşmasını tahlil etmek 

I isterim : 

I 26 Mart 1976 tarihinde Türkiye ile Amerika Bir-
I leşik Devletleri arasında imzalanan İkili Anlaşma, 
I 22 maddaden ibarettir. Anlaşmada; Türk tarafı, Tür-' 
I kiye'de Amerikan üslerinin yeniden açılması ve kul-
I lanılması hususunu taahhüt etmektedir Birleşik Dev-
I letler ise; Türkiye Cumhuriyetine hibe, kredi, borç

lanma olarak 1 milyar dolarlık savunma desteğini 
I dört yıl içinde vermeyi taahhüt etmektedir. Ayrıca, 

bu anlaşma gereğince; Fantom uçağı, Hava ve Deniz 
Kuvvetleri için bir kısım vasıta ve teçhizat vereceğini 

I taahhüt etmektedir. Bu Anlaşmanın en kısa özeti bu 
cümlelerden ibarettir. 

Bu Anlaşmanın tahliline gelince : 
Bizce Kissinger, Amerikan Kongresinden de, bir 

kısım Amerikan politika adamlarından da daha kur-
I naz gözükmektedir. Zira, Mısır'ı bile Araplar safın-
I dan ayırmak ve İsrail karşısındaki Birleşik Arap cep-
I hesini yıkmak için anlaşma yapacak fakar ince hesap

lar içindedir. Bu arada, 20 nisan 1976 tarihli Finan
cial Times Gazetesi, «Türkiye Bölgesel Zirve Toplan
tısında Ev Sahibi» başlıklı yazısı ile Türkiye'nin dış 

I politikasındaki yeni ufuklara dikkati çekmektedir. 
Bizce, son yapılan İkili Anlaşma, biraz evvel Mı-

I sır için belirttiğim 10 nisan 1976 tarihli New - York 
Post Gazetesindeki yorumla irtibatlı gözükmektedir. 

I Türkiye'yi, Ortadoğu devletleriyle, İslâm devletleriy-
I le yakınlaştırmak hadisesini geciktirme amacını taşı

maktadır., 
Diğer bir husus da, Pentagon'un teknik bakımdan 

I en az bir dört yıllık Türk üslerine ihtiyacı olduğu 
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hususudur. Bu sebeple, dört yıl da olsa, Türkiye'ye 
karşı rijit bir politikaya gidilmemelidir. Ayrıca, Tür
kiye'nin Kıbrıs'ta önemli tavizler vermesi, en azın
dan nüfusa göre federasyon görüşüne yanaştırmanın 
çabalan içinde olabilir Kissinger. Kissinger'in bu ni
yetlerini, iç niyetlerine kadar biz böylelikle tahlil edi
yoruz. Ama, dış politikada akıllı olmak lâzımdır, fa
natik olmamak lâzımdır. Onun için mevcut şartlan 
fanatizmden uzak, akılcı bir yolla ele almak gereğine 
inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Amerikan Hükümeti 
Gerald Ford yönetimi güvenirliğini ispat etme imkâ
nı ile karşı karşıyadır. Vietnam'daki bir anda ricat 
eden politikası da aklımızda olmalıdır. Ford Hükü
meti anlaşma yaptıktan sonra «Ne yapayım, kongre 
tasdik etmedi»- mazeretiyle sadece güvenirliğini kay
betmeyecektir, zayıf hükümet olarak muhatap olma 
gücünden de bir hayli ziyanı olacaktır. Yapılan 26 
Mart Waşington Anlaşmasını - söylentilere ve kuv
vetli tahminlere göre - kongrenin tasdik etmeyeceği 
ileri sürülmektedir. O halde bu anlaşmanın birtakım 
gözlemcilere göre, «ölü doğduğu»ı iddiası, zayıf bir 
iddia değildir. Kaldı ki, anlaşmanın bizce önemli nok
tası, fiilî neticeleri gördükten sonra değerlendirilme
sidir. 

Yakın mazide parası verilen fantomları, Amerika 
Birleşik Devletleri Türkiye'ye vermediği gibi, bir de 
depo kirası istemiştir. 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki büyük bir 
Türk atasözü gereğince «Ele güvenip gerdeğe giril
mez», veya «Elden gelen öğün olmaz, o da vaktiyle 
gelmez»... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Aça
lım Genel Görüşmeyi. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — O halde biz ken
di uçağımızı yapmak zorundayız, kendi tankımızı, 
kendi harp, silâh ve vasıtalarımızı yapmak zorunda
yız. Kısaca, millî sanayimizi kurmak mecburiyetinde
yiz. işte, o zaman, «Biraz da başkalarının uykusu 
kaçsın»* deyip, rahat uyumak imkânı bulabiliriz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Aça
lım Genel Görüşmeyi, oy vereceğiz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Genel Görüşme 
de açılır; ama bana kalırsa harp sanayiini, uçak sa
nayiini bir an evvel kuralım, açalım o fabrikaları me
sele daha iyi olur. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ne 
sakallısınız siz, köşeden dönersiniz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — O galiz sözünüz 
hiç hoş değil. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu rica ederim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — (TUSAŞ) Türki

ye Uçak Sanayii, (TÜMOSAN) Türkiye Motor Sa
nayii, (DESİYAB) Devlet îşçi Yatırım Sanayii Ban
kası gibi önemli kuruluşlarla bu yıl 26 büyük dev ya
tırımının inşallah temelleri atılacaktır. Bir küçük rul
manını, bir küçük start butonunu yapmayan sanayie 
sahip devletin, bağımsızlık ve imperium vasfını ifa
de edebilmek son derece zordur. 

Sayın milletvekilleri, o halde bir geniş zamanda, 
Millî Selâmet Partisinin, çok daha evvel, yıllar önce 
söylediği bu hususları açıklamak istiyoruz. 

Millî görüş, hızlı sanayileşmede de, dış politikada 
da bin yıllık mazideki büyük Türkiye'nin, yeniden 
büyük Türkiye doğuşunun görüşüdür. İşte biz dış po
litika meselelerini, Türkiye meselelerini, sanayi me
selelerini görüşürken bu temel fikirden hareket edi
yoruz. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk Ordusu ve 
Türk milleti güçlüdür. 

Birkaç günlük Amerikan ambargosu oldu diye 
Yunanlı, Türkiye üzerinde hayaller kurarsa, bu ha
yalleri kâbus haline gelebilir. Bu vesile-ile onu ifade 
etmek istiyoruz. Yapılan küçük hesaplar, bu yüzden 
hep yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, son zamanlarda dış basında 
Yunan Silâhlı Kuvvetleriyle Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin mukayesesi yapılmaktadır. Bu kıyaslamalar son 
derece taraflıdır, ayrıca halen hayranlığını ortaya 
koymanın işgüzarlığı içindedir. Bir diğer husus da, 
Türk - Yunan münasebetlerindeki yüksek hararetin, 
birtakım silâh tacirleri için fırsat olacağı hesapları 
da vardır. 

Gerek Yunanistan, gerekse Türkiye tahriklere ka
pılmamalıdır. Her iki devlet arasında olacak bir harp, 
mazideki yaraları tekrar deşecektir. Bilhassa Yunan 
basım ölçüsüzlüğünü devam ettirirse, bunun netice
sinde büyük bir sorumluluk içine düşecektir. 

Kıta sahanlığı, Kıbrıs'ta kurulacak federasyon, 
her iki devlet arasında ekonomik iş birliği mesele
leri tehditle çözülmez. 12 Mart tarihli Akrapolis ga
zetesi ifadesiyle, «7 Jaguar hücum botunun anlamı» 
gibi cümleler bizi korkutmaz; iyice bilmeliler. Keza 
Epikera dergisinde yayınlanan silâh mukayeseleri, 25 
Mart 1821 ayaklanmasını hatırlayarak, «Yunanlı tek
rar ayaklandı. Yunan ihtilâli tekrar yeniden, yaşaya
caktır» gibi cümlelerle ihtilâlin ruhundan bahsetme
ler; elde silâhla «Millî bayramın kutlanışı» başhkla-
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rı, kötü ve korkulu rüyalarının tezahürlerinden iba
rettir. 

Megalo idea politikası Yunanistan için çıkmaz bir 
sokaktır; ısrarla ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, dış politika meselesini 20 da
kikada konuşmak, böyle yıldırım hızıyla bile olsa ko
nuşmak son derece zordur. 

Konuyu özetlemek istersek, Millî Selâmet Partisi 
olarak düşüncelerimiz şöyledir : 

Uydu politikaya hayır. Şahsiyetli dış politika ol
malıdır. Bu şahsiyetli dış politikanın tezahürü olarak 
Orta Doğu politikasına dönülmelidir. Lider Türkiye 
yeniden ayağa kalkmalıdır. 

islâm Ortak Pazarı bir an evvel teessüs etmeli
dir. 

Filistin Kurtuluş Teşkilâtının Türkiye'de şubeleri 
açılmalıdır. İsrail Devletiyle elçilik seviyesindeki an
laşma yeniden gözden geçirilmelidir. 

Millî sanayii, millî harp sanayii, uçak sanayii, he
pimizin şevkle, imanla, kalp heyecanı ile arzu ettiği, 
hızla yapılması gerekli hususlar olmalıdır. «Biz uçak 
yapamayız; pırpır uçağı yapalım» görüşleri artık bu
gün cesaretini de, fikri şahsiyetini de yitirdi. Türk 
uçağı olacak, Türk tankı olacak; Türk silahı ve Türk 
motor sanayii ile Türk rulmahıyla dışa bağımlı sa
nayiden kurtulmadığımız müddetçe bağımlı dış poli
tika devam edecektir. 

Batı'nın kuyruğunda gitmek anlayışı ideal gaye ol
mamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bu genel çizgilerden son
ra, 

Epikera mecmuasının 25-31 Mart tarihleri ara
sı nüshalarında, Türk Silâhlı Kuvvetleriyle, Yunan 
Silâhlı Kuvvetleri mukayese edilmektedir. Bu muka
yeselerde % 90 yanıldıklarını tahmin ediyoruz. Bu 
tahlillerin % 90 yanlış olduğunu tahmin ediyoruz; 
ama % 10 hakikat payı ile Türk Hava Kuvvetlerinde, 
Deniz Kuvvetlerinde ambargodan dolayı bir kısım 
açıklarımız, bilhassa yedek parça açıkları olduğu bir 
vakıadır. O halde son anlaşma, Amerikan Hüküme
tinin kendisini ispatlayabilmesi bakımından beklenme
ye değer bir anlaşmadır. Kongrenin tasdik etmeyece
ği kuvvetle tahmin edilmektedir. Kongre tasdik et
mezse ne olur? Ondan sonra Türk milleti, 40 milyon 
insanın kardeşliği ile ne olacağını cihana ispat etme
nin anlayışı içine girer ve yeniden önemli kararlar 
alırız; Türkiye, birtakım üs tavizleriyle, başkasının 
gölgesinde değil, kendi gölgesinde başkalarını barın
dıran ülke olmanın yolunu tutar. 
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Sayın milletvekilleri, zamanım doldu, Sayın Baş
kan ikaz etmeden hemen görüşlerimizi bağlamak is
terim. 

Genel Görüşme talebine prensip itibariyle katılı
yoruz. Ancak, bu görüşmelerin gizli olması halinde 
önergeye beyaz oy verebiliriz. 

Saygılarımla arz ediyoruz. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (M. S. P. sıra

larından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer Ölç

men; buyurunuz efendim. (D, P. sıralarından alkış
lar). 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grupu adına, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin teçhizatının ambargo muvacehesinde ve di
ğer dış etkenler muvacehesindeki istikbal durumunu 
görüşmek üzere verilmiş olan önerge hakkında De
mokratik Partinin görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, aslında önerge, muh
temelen ambargonun etkilerinin Türkiye'de şiddetle 
hissedildiği bir zamanda verilmiş olmasına rağmen, 
geçen olaylar karşısında güncelliğini, aktüalitesini 
kaybetmiş gibi görünmekle beraber, aslında Türki
ye'nin temel sorunlarından biriyle ilgili olduğu için 
üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu ola
rak görülmektedir. 

Bu açıdan, bu konuda bir önerge verilmiş olma
sı ve bu konuya Meclisin eğilmiş olmasının zamanı 
aslında geçmiş değildir. Meclisin bu konu üzerinde 
hassasiyetle ve etraflıca çalışması, muhakkak ki bir çok 
temel kararlar alınmasında yararlı sonuçlar doğura
caktır. 

Amerikan Parlamentosunun Türkiye'ye koyduğu 
silâh ambargosu, muhakkak ki Batı demokrasileri it
tifakı içinde bir parlamentonun aldığı en hissî ve en 
yanlış bir karar olarak tarihe geçecektir. Çünkü, bu 
kararla hür demokratik camiayı teşkil üyeler arasına 
ve bu üyelerin müşterek savunma sistemi arasına en 
büyük darbe, sekte vurulmuş ve adeta hür demokra
tik camia kendi bindiği dalı kesmiştir. Üyelerinden 
birini korumak, öbürüne de haksız bir ambargo ve 
tek taraflı bir muamele yapmak suretiyle, haklı ola
rak Türk kamuoyunda infiale varan, kırgınlığa, üz
günlüğe, ümit kırıklığına varan tepkilere sebep olun
muştur. 
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tşte bu sıradadır ki, çok geç kalınmış olmakla be
raber, Türkiye'de bir çok kuruluşlarımız, millî bir 
harp sanayiinin kurulması gereği üzerinde durmaya 
başlamışlar ve ilk adımlar olarak çalışmalar, seminer
ler düzenlenmeye başlamış, Türkiye'nin millî savun
masında dışa bağımlılığını azaltma çabaları için, ilk 
adımlar da olsa, fikir imale edilmesi ve yapıcı adım
lara girişilmesi teşebbüsleri ortaya çıkmıştır. 

Bu arada askerî mehafilimiz de, Genelkurmayı
mız da, Türk Ordusunun savunma gücünün tek kay
naklı, tek menşeli olmasının mahzurlarının ortaya 
çıktığını ve bundan sonra millî savunmamızın tek kay
nağa bağımlı olmaktan kurtarılıp, çok kaynaklı hale 
getirilmesinin zarureti üzerinde ısrarla durmaya baş
lamışlardır. 

Tabiî bu mübalağalı beyanları hariç tutarsak, ki 
maalesef halkımızı yanıltıcı Hükümet mehafilinden, 
hatta Başbakan Yardımcılığına yükselmiş devlet adam
larının ağzından çok mübalağalı ifadelerle halka ümit
ler verilmiş olmasını da, burada tehlikeli bir nokta 
olarak tebarüz ettirmeden geçemeyeceğim. 

«En kısa zamanda yüzbin tank yapılacağını» ifa
de eden Başbakan Yardımcıları, Karadeniz gezilerinde 
«gelecek gelişlerinde Türk yapısı denizaltllarla o şeh
ri ziyaret edeceğini» bildiren parti başkanları ve Baş
bakan Yardımcıları, maalesef millî harp sanayii me
selesine âdeta birkaç hafta, birkaç ay, hatta birkaç 
gün içinde halledilebilecek bir mesele gibi göstermiş
ler ve bu bakımdan yanlış perspektifler doğmasına, 
yanlış imajlar doğmasına vesile olmuşlardır. 

Benden evvel konuşan sayın sözcü arkadaşınım, 
hemşehrimin, uydu politikasına karşı olmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz; ama Millî Selâmet Partisi 1973 
seçimlerinden beri iktidarın ikinci ortağı durumunda
dır; hem Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığı ortak
lıkta iktidar ortağı idi, hem de bugünkü Hükümette» 
ikinci kuvvette koalisyon ortağı durumundadır. Ken
di sözcülerinden, Hükümet üyelerinden, Genel Baş
kanlarından öğrenmek istiyorum : Türkiye dış poli
tikasının uydu politikasından kurtulması için hangi 
teşebbüslerde bulunmuşlardır, hangi olumlu adımları 
vardır? Millî harp sanayiinin kurulmasını, sayın Er-
bakan'ın beyanatı dışında, hangi aktif çalışma ile 
bugün hangi noktaya getirmişlerdir? 

Öbür yandan, konunun esasına girebilmek için, 
acaba Genelkurmayımız dahil, Ordu yetkililerimiz 
dahil, Hükümet sözcülerimiz dahil, tek menşeli, yani 
'bir tek Amerika'dan alınan millî savunma araçları
nın sakıncaları belirtildiği, bunu çeşitlendirme gere

ğine defaatle işaret edildiği halde, son imzalanan 
Amerika - Türkiye üsleri kullanma anlaşmasının, bi
zim tabirimizle «26 haiber alma tesisinin dört yıl için 
Amerika Birleşik Devletlerine kiraya verilmesi kont
rat Anlaşması»1 nın, bu iddia edilen hususları, yani 
tek menşeli silâh alımı meselesini ne yönde etkileyece
ğini kendileri tetkik etmişler midir? Hükümet tetkik 
etmiş midir? Genelkurmayımız tetkik etmiş midir? 
Sayın Millî Savunma Bakanı burada; kendilerinden,, 
Genelkurmayımızın, Tütk Silâhlı Kuvvetlerinin gö-< 
nişlerini rica ediyorum. Bu dört senelik anlaşma, 
millî harp sanayiini tekrardan dört yıl için uyutacak 
mıdır, uyutmayacak mıdır? «Dört yılhlk bu anlaşmayı, 
yaptık nasıl olsa yılda 250 milyon dolarlık malzeme al
ma imkânına kavuştuk. Bu suretle yedek parçalarımı
zı alma ve eksiklerimizi tamamlama imkânına kavu
şacağız» diye acaba bir zamanlar milletçe heyecanla 
sarıldığımız millî harp sanayii, tekrardan dört yıl için 
rafa mı kaldırılacaktır; yoksa, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin bu konuda başka düşünceleri, alternatifleri var 
mıdır? Bunu Sayın Bakandan burada lütfetmelerini 
rica ediyorum. 

Hatta, bu konuda kendi silahımızı, kendi savunma 
araçlarımızı yapabilmek için bütün kuvvet komutan
lıklarımız, ayrı ayrı güçlendirme vakıfları kurdular; 
Deniz Kuvvetlerini güçlendirme, Hava Kuvvetlerini 
güçlendirme ve sonunda, galiba Kara Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı da kuruldu, bu vakıflara bağış
lar yapılmış, bazı hallerde Devlet Bankalarına, zor
lama suretiyle, bağışlar yaptırılmış ve böylece ser
maye teşekkül ettirilmiş olduğu halde, henüz bu va
kıflarda da harp sanayiine yönelik en ufak bir olum
lu çalışma görmemekteyiz. Sadece bu vakıflarımı
zın bankalardaki hesaplarına, ki yüklü meblağlar
dır tabiî, arasıra bankalardan ikramiye vurduğunu ga
zetelerden okuyarak Vakıflarımızın faaliyetlerine 
bu şekilde şahit olmaktayız, 

Bu münasebetle muhterem milletvekilleri, konu 
ile direkt ilişkili olduğu için, Amerika Birleşik Dev
letleri ile imzalanan dört yıllık anlaşma üzerinde de 
biraz maruzatta bulunmak istiyorum, konu ile bağ
lantılı gördüğüm için. 

Bu anlaşma, aslında, Amerika Parlamentosu ta
rafından Türkiye'ye karşı tevcih edilen hasmane ha
reketi tamire yönelik bir anlaşmadır. Bunu eğer Ame
rika Parlamentosu kabul ederse, bir nebze olsun mü
nasebetlerde iyileşmeye doğru bir adım atılmış ola
cak. Fakat bunu, ambargonun yarattığı menfi ve 
hasmane havayı tümü ile kaldıracak, münasebetle-
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rimizi tekrar eski seviyesine getirecek, hiç bir şey 
olmamış gibi Türk milletinin yüce eski sempatisini ka
zandıracak bir anlaşma imiş gibi, bir başarı imiş, bir 
muvaffakiyetmiş gibi takdim etmek de, Türk mille
tinin millî hislerini rencide etmekten öteye gidemez. 
Bunu iç politika gayeleriyle, Türkiye'de TRT'yi kul
lanarak, kendine bağlı basını kullanarak bir iç poli
tika malzemesi haline getirmek, ileride bunu getiren
leri hüsrana uğratacaktır. 

Nitekim, «Bu bir kira anlaşmasıdır. İki NATO 
üyesi birbiriyle kira anlaşması yapamaz. Eğer bu 
üslerin çalışması, bu haber alma tesislerinin çalışma
sı, hakikaten hür demokratik camia için vazgeçilmez 
birer unsur iseler, o zaman haliyle bunların işletil
mesi, ama Türkiye'nin de NATO camiası içinde, hür 
demokratik camia içinde hak ettiği seviyeyi bulması
na da onun ortaklarının bir an evvel tevessül etmele
ri gerekir» demiştik. 

Nitekim, bu nevi üs kiralama anlaşmalarını, Ame
rika Birleşik Devletleri NATO üyesi olmayan, ken
disiyle hiç bir askerî bağlantısı olmayan birtakım 
üçüncü ülkelerle, nötr ülkelerle, bitaraf ülkelerle 
yapmaktadır. Sina yarımadasındaki bazı askerî te
sisler için, İsrail'e ve Mısır'a Amerika Birleşik Dev
letleri, o tesisleri ve üsleri kullanabilmek için yılda 
700 milyon dolar birine 725 milyon dolar' birine 
vermektedir. 

Nitekim, Amerika bir nötr ülke olari İspanya'ya, 
onun toprakları üzerindeki bazı askerî üsleri kullana
bilmek için yılda 400 milyon dolar vermektedir. Biz 
bu anlaşmayı bu açıdan tenkit ettik. 

«İki NATO üyesi arasında böyle kira kontratı 
yapılmaz» deniyor. Eğer biz NATO üyesi isek ve bu 
tesisler NATO için yararlı ise; Amerika'sı da, Kana-
da'sı da, Fransa'sı da, Almanya'sı da Türkiye'yi, 
önce konvansiyonel silâhlar açısından, en az Arap
lar kadar, en az İsrailliler kadar bir seviyeye geti
rir. 

«Ben İkinci Dünya Harbinden kalma tanklarla, 
İstiklâl Savaşından kalmış tüfeklerle harbe zorlaya
maz» dedik. Hakiki milliyetçilik budur. Hakiki mil
liyetçilik, Türkiye'nin durumunu müdrik olarak, onu 
çevresinde ve dünyada gücünü ve kuvvetini ispat 
edebilir, haysiyetine yaraşır bir seviyede silâhlarla ve 
savunma araçlarıyla mücehhez kılmaktır. 

Nitekim, bu tenkitlerimizden 10 gün sonra, za
ten her türlü silâhı yardan olarak veya parasıyle al
ma hakkına sahip olan Yunanistanla da, sadece 4 
tane üs için, Amerika Birleşik Devletleri 4 yıl için 700 

milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Türkiye 26 üs
sünü kullanmaya veriyor, Yunanistan 4 üssünü kul
lanmaya veriyor. Türkiye'nin 40 milyon insanı var 
ve 500 bini seferde, silâh başında tutuluyor. Yunanis
tan'ın 8-9 milyonu ve 100 bin civarında bir ordusu 
var. Buna rağmen aradaki fark sadece 300 milyon 
dolardır ve bundan daha acıklısı Yunanistan Kıb
rıs hadiselerinden sonra Fransa'nın zorlamasıyle 
NATO'nun askerî kanadından çekilmiş bir memleket
tir; yani esasında Yunanistan NATO üyesi değildir. 
Amerika NATO üyesi olmayan bir ülkeye dahi 4 
tane üs için 700 milyon dolan vermekte ve zaten her 
istediğini serbestçe almakta olan zaten Fransa'sından 
Mirage uçaklarından dretnotlorına, denizaltılarrna 
kadar birbir türlü askerî yardım gören Yunanistan'a 
ilâve olarak bu anlaşmayı da yapmıştır. 

Şimdi, sayın Milliyetçi Cephe Hükümetinden so
ruyoruz: Hâlâ bu şartlar altında, bu anlaşmanın 
Türkiye'nin haysiyetine yaraşır, Türk - Amerikan mü
nasebetlerini tekrardan eski duruma getirir bir anlaş
ma olduğunu iddia edebilecekler midir? 

Sayın Millî Selâmet Partisi sözcüsü arkadaşımız
dan da, bağımsız politika, uydu olmayan politika te
zini söylerken, Hükümet içinde de acaba bu konuyu 
veya Hükümet dışında da, tenkit edip etmediklerini 
çok öğrenmek isterdik. 

Bir başka konuya burada temas etmek istiyorum 
ve muhterem Hükümetten bu konunun cevabını lüt
fetmelerini rica ediyorum. Bir haftalık Amerikan si
yasî dergisinin son baskısında, (U. S. News Report 
adlı haberler raporu adlı bir dergide) Türk ve Yunan 
anlaşmalarına değinilmekte ve Türkiye'nin, Rusya ile 
yaptığı gizli silâh müzakerelerinde sonuca ulaşmak 
durumunda iken, ulaşmasına ramak kalmış iken 
Amerika ile bu anlaşmayı yapması üzerine Rusya'dan 
silâh almaktan vazgeçtiğini, bu dergi son sayısında 
ifade etmektedir. 

Bunu, bir Başbakan Yafdımcısı da bir zamanlar 
söylemişti, «İcap ederse Rusya'dan silâh alırız» de 
misti. Bu husus çok önemli bir noktadır. Sayın Hü
kümet sözcüsünün, bu dergi haberinin doğru olup ol
madığım burada kamuoyuna açıklamasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, yalnız bir hususu 
hatırlatayım: Genel Görüşme, İçtüzüğün 100 ve 101 
nci maddelerine göre cereyan ediyor. Hükümetin, 
sizden sonra, yani imza sihibi sayın üyeden sonra 
konuşma hakkı yok. Bu konuları sual şeklinde söy-
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İtiyorsunuz; bir yanlış anlamaya meydan vermemek 
için. açıklamak isterdim. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun, devam edin efendim, 

' FERRUH BOZBEYLİ (tstanbul) — Genel Gö
rüşme Açılınca. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim sayın Başkan. 

O zaman, bu vesile ile değil, başka bir vesile ile 
belki sayın Hükümet bu konuda kamuoyuna açıkla
mada bulunabilir veya Genel Görüşme sırasında da 
bu konuları enine boyuna öğrenme imkânına sahip 
olabiliriz. Eğer Hükümet isterse, gizli görüşme yap
mak için, İçtüzük içinde tabiî ki imkânlar vardır. 
Mahremiyeti mevzubahis ise gizli görüşme de istene
bilir. Bu hususu hatırlattığınız için teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Gene uydu po-
liteika» tabiri üzerinde durmak istiyorum. Yıllardır 
eîçi tayinleri yapılmamaktadır. Kanada gibi bir ülke
ye, NATO'nun Amerika'dan sonra en önemli ağır
lığı olan ülkelerinden birine tayinler yapılamamakta
dır. Millî Selâmet Partisinin buna mani olduğu ka
muoyuna yayılmaktadır. Her iki hükümette de tayin 
işleri halledilememiştir, birçok büyükelçiliklerimiz 
boştur. Paris Büyükelçiliği balen boştur. Fransa 
hasmane bir tavır içindedir; Yunanistan'a yardım et
mektedir, Ortak Pazarda işlerimizi engellemektedir. 

Niçin tayinler yapılmaz mühim başkentlere? Lib
ya'ya son ana kadar elçi tayini yapılamamıştı, elçi
miz yoktu. Libya, en iyi münasebetler yürüttüğümüz 
Müslüman ülkelerden biridir. Peki millî Selâmet Par
tisi bu konuda niçin köstekleyici tutum içine girer 
de burada da «uydu politika» takip etmediğini belir
tir? 

Ortak Pazar meselesinde, Hükümet olmadan ev
vel, seçimlerden evvel ve seçim bildirgelerinde Mil
lî Selâmet Partililer, Ortak Pazarın bir Yahudi, Si
yonist sömürü düzeni olduğunu ilân etmişlerdir. Ken
dileri Halk Partisi ile ortaklık yapmışlardır, Ortak-
Pazarla münasebetlerin iyileştirileceğini yazmış
lardır. Adalet Partisi ve diğer partilerle ortaklık yap
mışlardır, gene Ortak Pazar münasebetlerinin iyi
leştirilmesine gayret göstereceklerini söylemişlerdir. 
Geçen gün Genel Başkan Yardımcıları bir beyanat 
vermişlerdir; «Ortak Pazardan çıkılması lâzımdır» 
demişlerdir. Sanayi Bakanlığı ellerindedir, diğer yatı
rımcı bakanlıklar ellerindedir. Ne müşehhas tedbir 

hazırlamışlardır? Çıkmak için bir girişimde bulunmuş
lar mıdır? İşte, son Nice toplantısına gittik, Karma 
Parlamento Komisyonu toplantısına gittik. Avrupalı
lar bize «Müşahhat tedbirleriniz nedir?» diye sordu
lar. Millî Selâmet Partisinin temsilcisi olarak Sayın 
Köktaş da oradaydı. «Taviz, taviz.. Bu anlaşmalar iyi 
yürümüyor» diyorsunuz; «Çalışmalarınız nedir; han
gi değişiklik tedbirlerini istiyorsunuz; hangi maddele
rin değişikliğini istiyorsunuz? Bize bir kere Ooncret-
olarak, müşahhas olarak geldiniz mi?» dediler. Ne 
cevap vereceğiz; hükümetler hangi çalışmayı yap
mışlardır. Tarım Bakanlığı, hangi tarım maddelerin
de taviz istediğine dair bir çalışma yapmış mıdır? 
Sanayi Bakanlığı, hangi maddelerin 22 senelik liste
den alınıp 12 senelik listeye alınmasına dair bir ça
lışma yapmış mıdır; bunu Hükümet ilân etmiş midir? 
«!Bu gidiş iyi değildir, biz çıkmak istiyoruz» diye Mil
lî Selâmet Partisi çıkıp söyleyebilmiş midir? Hem 
Hükümette olacaksınız, hem de ondan sonra muhale
fet gibi tenkit edeceksiniz. Yok arkadaşlar böyle şey; 
iktidar iktldarlığını, muhalefet de muhalefetliğini bil
melidir, (D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Yeni bir yol tutturdunuz; hem iktidarda oluyor
sunuz, hem de muhalefetten fazla iktidarı tenkit edi
yorsunuz; olmaz böyle şey. İktidarda olan iktidarda 
olduğunu bilmeli ve muktedir olduğu işleri yapıp 
yapamayacağını söylemelidir. 

Ortak. Pazardan çıkmak isteyen adam, Ekonomik 
Kurul Başkanı ve sizin Genel Başkanınızdır, Başba
kan Yardımcısıdır. Mademki Ortak Pazar kötü işli
yor, Sayın Erbakan çıkıp, niçin, «Kötü işliyor» diye 
söylemez? 

Ben de «kötü işliyor» diyorum. «Hatta katma pro
tokol, bu şartlar altında Ortak Pazar Türkiye'nin 
aleyhinedir. Ortak Pazar yüzünden dış ticaret açığı
mız yıldan yıla artmaktadır. Üçüncü dünya ülkeleri 
ile olan ithalât ve ihracatımız Türkiye'nin daha lehi
ne gelişmesine rağmen, AET'nin 9'ları ile olan ihra
cat ve ithalât açığımız Türkiye'nin aleyhine ve üçün
cü dünya ülkelerden daha fazla menfi bir hızla geliş
mektedir» diye niçin çıkıp sayın Erbakan bunları 
söylemez? Niçin Hükümette görüşmez? Niçin çıkıp 
da beyanat vermez? 

'BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim, süre
niz doldu. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — İslâm ülkeleri 
ile kurulacak samimi ilişkilerde, Demokratik Parti 
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başından beri Batı ile olan ilişkilerimizin muhakkak 
kendi çevremizle ve kendimize yakın olan ülkelerle 
takviye edilmesi gereğine işaret etmiş, bir İslâm Or
tak Pazarının, Balkan Ortak Pazarının Türkiye'nin 
Batı camiası içindeki yerini ve gücünü artıracağını ve 
Türkiye'nin daha lehine sonuçlar vereceğini ifade 
etmiştir. Bu bakımdan, İslâm ülkeleri ile yapılacak 
ilişkiler, Türk savunma gücünü artırma yönünden de 
büyük faydalar sağlayacaktır. Fakat bu mesele sami
mi olarak ele alındığında netice verir. Gidip başka 
ülkelerin kapısında üç gün bekleyip petrol dilenerek 
değil; İran'a Reisicumhurumuzu götürüp, Irak'a Re
isicumhurumuzu götürüp protokol rezaletleri ile kar
şılaşıp, bir nevi istiskal edilerek Devlet Başkanını 
müşkül durumda bırakarak, petrol dilenerek değil, 
haysiyetli bir dış politika ile, Türkiye'nin tarihine, 
şerefine, vakarına yakışır bir dış politika ile ancak 
İslâm ülkeleri ile işbirliği yapılabilir. Sadece hissi ola
rak değil, ekonomik bazlar üzerine kurulmuş, kültü
rel bazlar üzerine kurulmuş bir politika ile yapılabi
lir. Aksi takdirde Lima'ya gidersiniz 41 tane İslâm 
ülkesi Makarios'u kabul eder, sizin aleyhinize karar 
çıkarır. Aksi takdirde New York'a, Birleşmiş Millet
lere gidersiniz, lehinizde bir tek İslâm ülkesi rey 
kullanmaz, 41'i de Makarios'un lehinde rey kul
lanır. 

Uçak sanayi kurulmalıdır; evet; Radyolarda, te
levizyonlarda beyanat vererek değil; hayatında uçak 
yapmamış bir Alman şirketine Kayseri'de uçak fab
rikası kurdurarak değil. Hayatında maket bile yap
mamış bir şirketi, seçimlerden evvel Kayseri'ye ge
tireceksiniz ve «Uçak fabrikası kuruyoruz» diyecek
siniz seçimi kazanmak için adamların hayatında ma
ket yapmadığı anlaşılacak, ondan sonra da «Türkiye' 
de uçak sanayii kuruyoruz» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Yok.. Bunları 
dolaşarak millete anlatacağız. Herkes burada samimi 
olmalı. İktidar, iktidar olduğunu, muhalefette mu
halefet olduğunu yapıcı bir biçimde göstermelidir. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Sa
yın Demokratik Parti sözcüsü.. 

BAŞKAN — Yazılı olarak bildirin de bakayım 
efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ce
vap vermek hakkım var, 

BAŞKAN — Var da, bendenize yardımcı olun 
diye riea ettim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Müsaade ederseniz 
cevabımı arz edeyim? 

BAŞKAN — Görüşme bitsin de ondan sonra ala
yım efendim talebinizi. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — İki 
yüzlü politikası var Hükümetin. Türkiye'nin dış po
litikasının itibarını düşürdünüz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Aynen iade ede
rim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Mutlu, görüşü
len sizin önergeniz. Lütfedin efendim, lütfedin. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz. 

Buyurun Sayın Oğuz (C. G. P. «ıralarından alkış
lar) 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin/ — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Afyon karahisar Milletvekili sayın Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Anayasanın 88 nci ve İçtü
züğün 101 ve 100 ncü maddelerine göre, Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından kesilen yardın karş;-
sında alınacak tedbirleri saptamak üzere bir Ge 
nel Görüşme açılmasını isteyen önergeleri üzerinde 
Grupumun görüşlerini izah etmek üzere huzurunuz: ı 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik Devlet
leri Kongresinin ambargo kararının, ne aynı ittifakın 
üyesi olma gerçeği ile, ne de karşılıklı yardımlaşma
yı öngören ikili savunma anılaşması ile bağdaştırıl
ması mümkün değildir. Ambargo hasmane bir ha
rekettir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
haklı uyarılarına rağmen, Kongrenin takındıği tavr, 
Senato'nun almış olduğu karara rağmen, tamamen 
değişmemiştir. Bilinmelidir k.ı. Türk milleti dış taz
yikler ve tehditler altında millî davalarda tutumunu 
değiştirecek bir millet değildir. Müşterek savunma 
anlaşması olan NATO ittifakına önem ve değer ve
riyoruz. Bu ittifakın, değerini korumaya devam et
tiği inancındayız. Milletlerarası ilişkilerde ve müna» 
sebetlerde yumuşamanın, dünyadaki jeopolitik geı-
çekleri ve ülkemize yünelmesi muhtemel çeşitli teh
ditleri unutturmaması lâzımdır. Amerika Bîrleşiı; 
Devletleriyle aramızda ayrıca tek taraflı yardım de
ğil, karşılıklı yardımlaşma mahiyetinde savunma 
için işbirliği anlaşması mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Süleyman Mutlu ve 
arkadaşlarının önergesi güncelliğini kaybetmekle be-
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raber, bu önerge üzerinde devletler hukuku açısın
dan, memleketin millî güvenliği yönünden fikir 
teatisinde bulunmak, her grupun bu önerge üzerin
de kendi görüşünü millî değer açılan yönünden ifatie 
etmesinde biz yarar mütalaa etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada dış politikada 
ebedî bir dostluk ve ebedî bir düşmanlık mevcu* 
değildir. Bu, devletler hukuku alanında kabul edi
len ve batılı ülkelerin de savunduğu ve takip ettiği 
bir politikadır. Dış politika ülkelerin çıkarları üze
rine kurulmuştur. Her ülke, ülkesinin; her devlet 
kendi bünyesinin millî gerçeklerine, millî menfaat 
lerine uygun olarak bir dış politika takip etmek 
mecburiyetindedir. Bugün dünyadaki sağ ve sol 
mücadelesi, kendi görüşümüz açısından, çağ dışı kal
mış bir mücadeledir. Bütün dünya ülkeleri kendi 
toplumlarının, kendi insanlarının daha mür.;lieh da
ha mutlu yaşamaları için gerekli tedbirleri almak 
mecburiyetindedir; gerek sosyal alanda, gerek si
yasî alanda ve gerekse iktisadî alanda. Bu bakım
dan, bugün 20 nci Asır dünyasında, Amerika Birle 
şik Devletleri Sovyetler Birliği topraklarında ban
kalarının şubelerini açmakta, Sovyetler Biriiği Ame
rika Birleşik Devletlerinin topraklarında . kendi 
bankalarının şubelerini açmak suretiyle kendi ülke
sinin millî menfaatleri açısından bir politika izle
mektedirler. > 

Değerli arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin güçlendirilmesi ve araç ve gereçlerinin modem 
bir hale getirilmesi için, ambargo kararından ev
vel, Cumhuriyet Hükümetleri bir tedbiri düşünmek 
suretiyle 27 haziran 1972 tarih ve 1601 sayılı Yasa 
ile REMO Planı adlı bir planı tanzim etmiş ve bu
nunla ilgili yasayı Yüce Parlamentoya sevketmek 
suretiyle 19*72 tarihinde bu yasa kanunlaşmış bulurı-
makia idi. Geçen sene, 1975 yılında, değerli arkadaş
larım hatırlarlar ki, bu yasanın tebdiliyle ilgili YÜCÎ 
Parlamentonun huzuruna bir yasa gelmişti. Yüce 
Parlamento, olağanüstü toplantıya çağrılmak sure
tiyle, REMO planı diye adlandırılan bir planla bu 
yasada değişiklik yapmak suretiyle Silâhlı Kuvvet 
ler emrine verilen 18 400 000 000 'liranın 
23 "00 000 000 liraya çıkarılmasını kabul etm^tir. Bı; 
gerekli yasayı Yüce Parlamentodan geçirdiğimizi 
her halde hatırlamış bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti şahsiyetli ve karakterli bir dış politika izle
mesi ve bu politikanın sahibi olması kararındadır. 
Nitekim, Kıbrıs Barış Harekâtından sonra ve Kıb

rıs Barış Harekâtını müteakip Ege Ordusunun ku
rulmasını takip eden zamanlarda REMO planı de
ğiştirilmiş ve Silahlı Kuvvetler emrine, gerekli araç 
ve gereçlerin modern bir hale getirilmesi için gerek
li imkânlar tanınmıştı. , 

Yine REMO planı içerisinde, tek bir-ülkeye ba
ğımlı olmaktan kurtulma imkânları aranmış, İtalya 
ile, Almanya ile ve diğer devletlerle gerekli iktisadî 
münasebetlere, siyasî münasebetlere girişmek suretiy
le gerekli imkânlar hazırlanmıştır. 

Bu bakımdan, genel görüşmenin açılıp açılma
ması mevzu üzerinde sözlerimi uzatmak suretiyle 
huzurunuzu pek fazla işgal etmelk istemiyorum; ama 
meselenin objektif yönden anlaşılabilmesi, fikirlerin 
teati edilebilmesi, kıymetli grup temsilcilerinin kendi 
görüşlerini devletler hukuku yönünden ifade edebil
melerini temin için, »biz Grup olarak bunu Yüce Mec
lisin takdirine bırakıyoruz. 

Beni dinlediğiniz 'için hepinize teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. (C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 
•Buyurun sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, sayın Demokratik Parti Sözcüsü görüşmeleri sı
rasında, bize, «hem Ortak Pazarcı değiliz, hem de Or
tak Pazarcıyız» şeklinde sataşmada bulundu. «Ortak 
Pazarcı, Siyonist pazar, katolik pazar, ona taraftar
sınız, Ortak Pazarcısınız» diye sataşmada bulundu. 
Ayrıca diğer yorumlarında da, tamamen bizim gaye
miz dışında, bizim yorumladığımız hususlar dışında 
«Libya ile münasebetleri Millî Selâmet Partisi balta
lıyor» şeklinde beyanlarda bulundu. Nezaket üslûbu 
içinde 70'e göre arzı cevap etmek istiyorum. Müsaa
delerinize arz ederim. 

BAŞKAN — İsteğinizi aldım efendim, üzerinde 
düşüneceğim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, önerge sahibi olarak 
buyurun efendim. Süreniz 10 dakika Sayın Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Te
şekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'ye karşı ambargo sesleri yükselmeye baş

ladığı 1975 yılı başında, bazı arkadaşlarımla birlik
te ortak savunma sistemi içinde kendisiyle en yakın 
ve yoğun ilişikler halinde olduğumuz Amerika ile 
aramızdaki işbirliği koşullarının yeniden değerlendi
rilmesi zorunluluğunu duymuş ve bir Genel Görüş
me isteği ile konuyu Meclise yansıtmıştık. 
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O zamandan beri cereyan eden olaylar, bu konu-
• daki kaygılarımızın ne kadar yerinde olduğunu gös
termiştir. Ambargo, üsler ve bu konularda Türk ve 
Amerikan hükümetleri arasında yapılan görüşme ve 
anlaşmalar göstermiştir ki, Türkiye'nin ulusal güven
liğini yeniden düzenlemek bir ihtiyaçtır. Bir şeyi üzü
lerek söylemek lâzımdır : Önergemizden bu kadar 
zaman geçtiği halde, Hükümet bu alanda yapıcı dav
ranamamıştır. Durum eski ciddiyetini muhafaza et
mektedir. 

Hükümet, Türkiye'nin ulusal güvenliğini esas ala
cağı yerde, kendini bir miktar silâh ve askerî malze
me sağlamak kaygısı içine kilitlemiştir. Bugün bu 

. konu dünden daha çok kaygı verici ve ivedi bir konu 
haline gelmiştir. 

Millî Savunma Bakanının bu konudaki açıkla
malarım dikkatle dinledim, itiraf doneliyim ki, gü
ven verici, hatta umut verici geçerli bir çözüme rast
layamadım. Aldığım izleme göre, bu konu bizzat 
kendileri için de doyurucu olmamıştır. 

Demirel Hükümetini savunmak sorumluluğu, dü
şünceleri olduğu gibi açıklamaya mani olmuştur. Hal
buki Adalet Partisinin Grup sözcüsü, savunmaya 
ihtiyaç değil, Genel Görüşmenin açılmasını ve oy 
vereceklerini bu kürsüden beyan etmişlerdir. 

Millî Savunma Bakanı, konuşmasının bir yerinde 
aynen şunu söylemişlerdir : «Amerika Parlamento
su müttefiki Türkiye'ye her türlü silâh ve malzeme 
şevkini tamamen yasaklarken, Kıbrıs Harekâtı ve 
Ege Denizi nedeniyle bizimle ihtilâf çıkaran Yunanis
tan'a yapmakta olduğu yardımı artırma yoluna git
miştir» diyerek, Amerikan Parlamentosunun tutu
mundan yakınmakta ve yakınmaya da devam etmek
tedirler. 

Amerikan Hükümeti, sırasıyle Türkiye ve Yuna
nistan'la son zamanlarda askerî işbirliği çalışmaları 
yapmıştır, anlaşmalar yapmıştır; fakat iş burada kal
mamıştır. Amerika Hükümeti, Türkiye ile Yunanis
tan'ın anlaşmazlık halinde oldukları Kıbrıs ve Ege 
sorunlarında, yalnız Yunanistan'ın isteklerini tatmine 
yönelik tek taraflı ve Yunanistan için elverişli açık
lamalarda bulunmuştur. 

«Böyle bir durum karşısında Hükümet, durumu 
en iyi şekilde değerlendirir, değerlendirmiştir, konu
yu çeşitli yönleri ile ele alarak, gerekli bütün tedbir
leri almıştır» demek, hiç bir çare değildir muhte
rem milletvekilleri. 

Sadece Millî Savunma' Bakanının Demirel Hükü
metini beyhude savunması boştur. Gerçekler matema
tik katiyetiyle ortadadır ve herkesin gözüönündedir. 

Amerikan Hükümetinin iyi niyeti Türk ulusal gü
venliğinin yegâne güvencesi olamaz. Türk Hükümet
leri uyanık olmalıdır, kendi hakkını • kendi savunma
lıdır. Bir feragat gerekiyorsa, bu da karşılıklı olma
lıdır. Amerika ciddî niyetli ise Yunanistan'la Türki
ye'ye karşı denk mesafede bulunmalıdır. 

Türkiye'nin ulusal güvenliğinde Amerika ile cid
dî işbirliği yapılabilmesi için, Amerika'nın belirli mik
tarda silâh ve malzeme vermesi yeterli değil, ancak 
aldatıcıdır.- Amerika ile ancak karılıklı saygı ve eşit
lik ortamı içinde işbirliği yapılabilir. 

«Amerika, Kıbrıs sorunu ile Türk - Amerikan iş
birliği arasında bir bağlantı kuramaz» dedik. Demirel 
Hükümeti de bu ilkeyi benimsedi ve hatta tantanalı 
şekilde açıkladı. Halbuki, şimdi Amerikan Hüküme
ti, Kıbrıs konusundan başka, Ege sorununda Yunan 
Dışişleri Bakanına yolladığı mektupla Türk - Ameri
kan askerî işbirliğine bunu açıkça bağlamış olmakta-
dıf. Yani, «Kıbrıs'la bu ambargonun arasında bağ
lantı yok» dememize rağmen, Adalet Partisinin bu
nu benimseyerek ilân etmesine rağmen, son anlaşma 
ile Amerika bunu tescil etmiş ve «Yunanistan - Ege 
- Kıbrıs» üçlüsünü birbirine bağladığı ortaya koy
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, silâh ve askerî malzeme 
durumuna gelince; burada da, fiilî sorundan çok va
atlerle yetinilmiştir. Millî Savunma Bakanı, ambar
gonun Ekim ayından itibaren tamamen kaldırılmış 
olduğunu söylediler. 

Üzülerek söylemek lâzım ki, durum, gösterdikle
ri kadar iyimserliğe elverişli değildir; gerek hibe, ge
rek kredili devlet satışları bizzat daha hafifletilmiş 
koşullar altında olsa da, Kıbrıs sorununa bağlı ol
makta devam etmektedir. İmzalanan yeni anlaşma
nın da ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmemektedir. 

Türkiye'nin ulusal güvenliği, adeta gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceği bilinmeyen koşullara terkedilmiş 
olmaktadır. REMO Planı ve diğer planlar çerçevesin
de bütçeden ulusal savunmamıza tahsis edilecek pa
ralarla dışardan ihtiyacımız olan silâh ve malzeme
nin sağlanabileceği belli değildir. 

Seçim nedeniyle, «piyasada mal darlığı yok» de
dirtmemek için eldeki dövizler tüketilmiştir. REMO 
Planı ne ile uygulanacaktır? İşte Genel Görüşmede 
bunlar görüşülecektir. s 

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ı Türki
ye'ye tercih etmiş ve etmeye devam edecektir. NA-
TO'nun Güneydoğu kanatınm sağlam ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin menfaatine hizmet eder duru-
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ma gelmesi için Türkiye'de gerçek demokrasi kun
daklanmaktadır. 

1950 yılından beri Türk dış politikası uyduluktan 
kurtarılamamış; Johnson mektubu, Kıbrıs Harekâtı, 
bizi dış politikada uyaramamıştır, hâlâ uyduluğa de
vam etmekteyiz arkadaşlarım. 

NATO'nun asıl gayesi, anlaşılmış olup, Genel 
Sekreteri Joseph Luns bile içişlerimize, seçimlerimi
ze karışmakta, kendilerine uydu bir hükümetler, ik
tidarlar aradığını ortaya koymaktadırlar. 

Amerika Birleşik Devletleri, sivil ve askeri perso
nelin beynini yıkmaya devam etmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri, ambargoyu Kıbrıs meselesi se
bebiyle koyduğunu ilan ederken, Türkiye'nin Was
hington Büyükelçisi; «Kıbrıs nedeniyle değil, haşhaş 
nedeniyle» diye beyanat vermektedir. Nedir bu tu
tarsızlık? Genel Görüşmede bütün bunlar açıklan
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin, Amerika 
Birleşik Devletleri için bir kulak vazifesi görmekte 
olduğu, Orta Doğu'da müdahale ve casus uçuşları 
hareket merkezleri haline getirildiğini kimse inkâr 
edemez. Orta Doğu'daki komşumuz devletler bizim 
Amerika'ya verdiğimiz üsler nedeniyle bize güvene-
memektedirler, Makarios'a daha çok güvenmektedir
ler; kimse inkâr edemez. Çünkü, Amerika Orta Do-
ğu'ya bizim topraklarımızdan müdahale etmeyi dü
şünmektedir ve gerçekte etmiştir. İlk savaşta Türki
ye'nin nükleer savaş alanı olacağını kimse aklından 
çıkarmasın. Bunun sorumluluğunu kime yükleyeceğiz 
arkadaşlar? Kimin yakasından tutacaktır bu halk? 

Muhterem arkadaşlarım, Genel Görüşmenin bir 
nedeni de, partiler uydurmalı, kaydırmalı lâflardan 
vazgeçmeli; Türkiye için, Amerika için Millî Emni
yetimiz için ne söylediğini açıkça tescil etmelidirler 
burada. Ben burada geçmiş dedikoduları, basına yan
sıyan hususları ortaya koymuyorum. Ne şiş yansın 
ne kabap yansın... Böyle şey olmaz arkadaşlarım, 
politika gerçekçidir, politika tek yüzlüdür, iki yüzlü 
politika - şimdi Türkiye'de olduğu gibi - milletler
arası saygınlığı kaybetmekten başka bir işe yaramaz. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak, Amerika 
Birleşik Devletleri ile, Türk Hükümeti, yetkisine da
yanarak tekrar anlaşma yaptığını söylemektedirler. 
İçi çürük, kurtlu elmanın üzerini şekerle kaplayıp ço
cuğa sunar gibi elma şekeri sunmaktadırlar. Bunun 
ne derece dürüst, ne kadar Türkiye'nin iç ve dış 
menfattlerine uygun bir anlaşma olduğunu bu Genel 
Görüşmede mutlaka görüşmeliyiz, ortaya dökmeli-
yiz muhterem milletvekilleri. 

.. Vlad'ivostoik'da iki büyük devletlin liderleri .top
landı. Analarında ibir (karar aldıkları, Daily Expres 
Londotı gazetesinde yorumlandı. Alınan karara göre, 
Orta Doğu'da bir savaş çmcarsa - ve çıkması da muh
temeldir - İran, Türkiye, Suriye, Irak; Rusların nü
fus bölgesine bırakılmakta, Rusya'nın fcontroluna 
terk edilmektedir. Bu doğru mudur, değil mıidir? Ge
nel Görüşmede bunları görüşmeliyiz muhterem ar-
'kadaşlanm. 

©öyle bir durumda ülkenin ulusal güvenliğine 
huzurla bakımaık Ikabil değildir, durum kaygı verici
dir. Bir Genel Görüşme açılarak gerçek oiftaya çık
malı ve ulusal güvenliğimiz için alınması gereikeecık 
tedbirler saptanmalıdır. 

Beni 'dinlediğiniz dçin teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım. (C. H. P. sıralarında alkışlar). 

BAŞKAN — Teşelklkür edenim Sayın Mutlu. 
Değerli arlkadaşlanm, böylece, görüşülen konuda 

Genel Görüşme açılıp açılmaması hususunda görüş-
ıneler tamamlanmıştır. Şimdi, Genel Görüşme açıl
ması hususunu Yüce Heyetlin oylarına sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Genel Görüş
me açılması hususu kabul edilmiştir. 

Genel Görüşime günü, İçtüzüğün 101 ne i mad
desine göre tespit edilecek ve Genel Kurula sunula
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Kurulun kabul ettiği 
zaman planlamasına göre saat 17.00'ye kadar Genel 
Görüşmelere devam etmemiiz gerekir, ancaJc saat 
17.00'iye 20 dakika kaldığından.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Devam edebiliriz 
efendim. v 

BAŞKAN — Önergenin okunmasıyle bu müddet 
dolar, ondan sonra yeniden okuma gereği hasıl olur 
Sayın Üİker. 

Bu sebeple, yine demetim bölümünde sözlü soru
lara geçiyoruz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
sözlü sorulara geçmeden önce, benim hakkı mükte
sebim vardı. Müsaade ederseniz o hususta konuş
mak listiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, gerçi Birleşim içerisinde 
sonuna (kadar da bu husus halled'ildbiHrdi, ancak size 
cevaben arz edeyim iki, Sayın Battal, Sayın Ölçrnen'in 
(konuşmaları grup sözcüsü olarak sizin konuşmanıza 
ve fikirlerinize ait değildi. Bu sebeple Başkanlık, bir 
sataşma olduğu kanaatlinde değildir. Rica ediyorum, 
eğer.. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Saym Başkan, hiç 
olmazsa direnme hakikimi kullanayım, yorumunuzun 
doğru olmadığı (bakımından. 

BAŞKAN — Evet, ben soracaktım efendim. Ga
yet ta'biî hakikinizi kullanacaksınız. 

Sayın Şener Battal Sayın Ölçmenin konuşma
larında gruplarına saitaştldığı iddiasındadır ve az ev
vel ifademe rağmen direnmektedir. 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. 
/. — Çorum Milletvekili Etem Ekenin, tuz fi

yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/49) 

.BAŞKAN — Sayın Eken?.. Yok. 
«Sayın Gümrük ve Teikel Balkanı?.. Yok. Soru er

telenmiştir., 
2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcinin, mah

rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) 

BAŞKAN — Sayın tlçin?.. Yok. 
Saym Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın tlçin?.. Yoklar. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Öztunç?.. Burada . 
Saym Çalışma Bakanı?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Buradayım sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru ertelenmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'm, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/27) 

BAŞKAN — Sayın Engin Unsal?.. Yok. 

Sataşma olduğu hususunu kabul edenler lütfen 
işaret buyursun.. Etmeyenler.. Sataşma olmadığı hu
susu ıkalbul ©dıilmlşıtıir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Bat
tal. 

Saym Ulaştırma Bakanı? Buradalar. Soru sahibi 
olmadığından ve daha evvelce de soru sahibi bulun
madığı için sözîü soru düşmüştür. 

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

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

miştir. 
8. — Mu.ş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 

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

BAŞKAN — Sayın Çelebi buradalar. 
Saym Maliye Bakanı?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, toprak 
tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz?.. Burada. 
Sayın Köy işleri Bakanı?.. Yok. Soru ertelenmiş

tir. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Başkan, 

dördüncü kez erteleniyor Hükümet üyesi arkadaşları
mız bulunmadığı için. İçtüzüğümüzde de bununla 
ilgili bir sarahat yok, dolayısıyle Hükümetin bulun
maması, bulunduğu zaman da soru sahi'binin bulun
maması dolayısıyle lCO'ün üzerinde sözlü sorular gö-
rüşülemiyor. 

Bu hususta ne düşünüyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — İçtüzükte başka bir hüküm yok, bu 

şekilde tatbikatımız devam ediyor. Bu hususta gere
kirse Divana bir müracaatta-bulununuz, Divan'da te-
zelkkür edelim efendim. 

HAYRETİTN UYSAL (Sakarya) — Karşı bir 
hüküm bulunmadığı için. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, ben de uygun 
bir cevap verdiğimizi sanıyorum. Teşekkür ederim. 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR * 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
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10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

ıBAŞKAN — Sayın Oğuz?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Ydk. Ertdlenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Ydk. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

12. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6135) 

,BAŞKAN — Sayın Bazencir?.. Yok. 
(Sayın Devlet Balkanı?.. Ydk. Ertelenmiştir. 
13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ

retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Ydk. 
Sayın MiMî Eğitim Balkanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 

14. — Burdur Milletvekili Ali Sanlının, Türkiye 
Seker Fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

IBAŞKAN — Sayın Ali Sanlı?.. Yok. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?.. Yok. Erte

lenmiştir. 
15. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Sönmez?.. Yok. 
Sayın Maliye Bakanı?. Ydk. Ertelenmiştir. 

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

,BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Burajda. 
Sayın Orman Bakanı?.. Ydk, Ertelenmiştir. 
17. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 

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

/BAŞKAN — Sayın Mankut?.. Ydk, 
jBaşba'kan adına Sayın Sosyal Güvenlik Balkanı 

var. llkinci defa Sayın Man'kuıt olmadığından, sözlü 
soru düşmüştür. 

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

.BAŞKAN — Sayın Kılıç?.. Ydk. 

Sayın Turizm ve Tanıtma Ba'kanı?.. Yoik. Erte
lenmiştir. 

19. — Sivas Milletvekili Enver Akovdnın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

BAŞKAN — Sayın Akova?.. Yok. 
Sayın Bayındırlık: Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 
20. — Sivas Milletvekili Enver Akovdnın, 4. de

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

IBAŞKAN — Sayın Akova?.. Ydk. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?.. Yok. Erte

lenmiştir. 
21. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 

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

BAŞKAN — Sayın Hasan Yıldırım?.. Yok. 
Sayın Sağlık Balkanı?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
22. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 

Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Ha-
nak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

.BAŞKAN — Sayın Yıldırım?.. Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 
23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 

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

BAŞKAN — Sayın Bozkurt?.. Yok. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Babanı?.. Yak. Erte

lenmiştir. 
24. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'm, Sos

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

BAŞKAN — Sayın Unsal?.. Yok. 
Çalışma Bakanı yerine Sayın Sosyal Güvenlik 

Bakanı burada. ikinci defa Sayın Unsal olmadığın
dan sözlü soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Bozfeurt?.. Yok. 
Sayın Ulaştırma Balkanı?.. Burada. Bir defaya 

mahsus olimak üzere ertelenmiştir. 
26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 

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

.BAŞKAN — Sayın Bozkurt?.. Yok. 
Sayın Orman Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 
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27. — Denizli Milletvekili Sami Arşlar?in, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

(BAŞKAN — Sayın Aralan?.. Yok. 
(Sayın Ticaret Bakanı?.. Burada. Bir defaya mah

sus olmak üzere ertelenmiştir. 
28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt

çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru. önergesi (6/65) 

-BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yok. 
(Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. Ertelerim iştir. 

29. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/60) 

(BAŞKAN — Sayın Arştan?.. Yok. 
/Sayın Turizm Bakanı?.. Yok. Ertelenmiştir. 

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

/BAŞKAN — Sayın Baş?.. Yok. 
/Sayın Enerji Bakanı?.. Yök. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Burada. 
,Say;.n Başbakan?.. Yok. Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Burada. 
/Sayın Başbakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi er

telenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Ydk. Sözlü soru önergesi ertelen

miştir. 
34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et 

taban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

BAŞKAN — Sayın Bozkur?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi ertelen

miştir. 

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

IBAŞKAN — Sayın Aralan?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. Yok. Sözlü soru önergesi erte

lenmiştir. 
36. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 

Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

BAŞKAN — Sayım Öztunç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi ertelen-

misıtir. ' 

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

.BAŞKAN — Sayın Akova?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi er-_ 

telenmişitir. 
38 — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 

Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

/BAŞKAN — Sayın YıJmaz?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi ertelen

miştir. 
39. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

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

/BAŞKAN — Sayın Sönmez?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi er

telenmiştir. 

40. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'in, son günler
de maydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba-
kadnan sözlü soru önergesi (6/84) 

ıBAŞKAN — Sayın Baş?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi 

ertelıanm iştir. 
41. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Evliyagil?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi erte
lenmiştir. 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 

, önergesi (6/86) 
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/BAŞKAN — Sayın Bulıdanlı?.. Yok., 
ıSayın Balkan?.. Yok. Sözlü soru önergesi erte-

lenmiısjtir. 
43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayım Başbakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi er-

/teftemîmi'şitir. 

44. — Bolu Milletvekili Müfit Bayrdktar'm, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarmın 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

(BAŞKAN — Sayın Bayraktar?.. Yok. 
Sayım Başbakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi er-

ıtelenmişitir. 

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

.BAŞKAN — Sayın Göktepe?.. Yok. 
Sayım Başbakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi er-

tcj.enım'iışttir. 
46.ı — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Taıt'ın, 

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

«BAŞKAN — Sayın Tan?.. Yok. 
(Sayım Bakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi erte-

leramiişjiiir. 
47. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
bakan ve imar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) -

.BAŞKAN — Sayın Değer?.. Yok. 
Sayım Balkan?.. Yok. Sözlü soru önergesi ertelen

miştir. 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

/BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. Yok. Sözlü soru önergesi ertelen

miştir. 
49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önregesi (6/94) 

ıBAŞKAN — Sayım Bulıdanlı?.. Yok. 
ıSayın Başbakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi 

ertelenmiştir. 

50. — 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. 
ıSayın Bakan?.. Yok. Sözlü soru önergesi ertelen

miştir. 

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

•BAŞKAN — Sayın Türkmen?.. Yok. 
Sayım balkanlar?.. Yok. Sözlü soru önergesi er-

telemmişit'ir. 

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

•ıBAŞKAN — Sayın Keskin?.. Burada. 
.Sayım Çalışma Bakanı yerine Sayın Sosyal Gü

vendik Bakanı?.. Burada. 
ıSoru önergesini okumuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi arz ederim. 6 . 4 . 1974 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

Soru 1 
1. Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumuna 

bağlı, resmî ve özel işyerlerinde çalışan kaç işçi var
dır? Bu işçilerin bakmakla yükümlü oldukları kişi ade
di nedir? ., 

2. Kastamonu'da, Sosyal Sigortalar Kurumu şu
besi açılması için Bakanlığınızca yapılan bir incele
me ve araştırma var mıdır? 

3. Kastamonu'da böyle bir şube açılmasıyle, ge
rek kurum ve gerekse işçi vatandaşlarımız yönünden 
hizmetin dalha iyi yürüyüp yürümeyeceği, konusun
da ve şubenin kurulması hakkında Bakanlığınızca ne 
düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, cevap süre
niz 10 dakikadır, 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Malumları olduğu üzere, Sosyal Güvenlik Bakan
lığı kurulduktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumu da 
bu Bakanlığa bağlanmış bulunmaktadır. Onun için bu 
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soruya cevap vermek üzere huzurlarınıza ben çıkmış 
bulunuyorum. 

Soru, tarihi itibariyle eskidir, Nisan 1974 tarihini 
taşımaktadır; fakat cevabını vermek bize nasip olmak
tadır; arz ediyorum : 

Hükümetimiz, Programında, sosyal güvenliğe ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı vatandaşlarımıza 
hizmeti götürme hususuna lâzım gelen önemi ve ağır
lığı vermiştir. Bununla ilgili olarak da almış olduğu 
tedbirler ve yapmış olduğu icraat Programda yer alan 
hususlardaki katî ve olumlu tutumunu gösterecek du
rumdadır. 

Sayın Keskin'in yöneltmiş olduğu bu sualde, Kas
tamonu ilimizde çalışan işçilerimiz ve bu işçilerimizin 
bakmakla mükellef olduğu yakınlarının adedi ve 
kendilerine hizmet ifa edebilecek Sosyal Sigortalar 
Kurumu, şubesinin kurulup kurulmayacağı hususları 
sorulmaktadır. 

Kastamonu ilinde halen 5 289 adet sigortalı işçi 
mevcuttur. Umumiyetle, bakmakla yükümlü olduk
la ri ailesi efradı hesap edilirken, sigortalı işçinin 4 
misli alındığına göre, 20 bin civarında sigortalı işçi ve 
?.:lesi efradı bulunmaktadır. 

Önemli bir rakamdır; bu itibarla buradaki vatan
daşlarımıza hizmet götürülmesi Hükümetimiz ve Ba
kanlığımız tarafından olumlu düşünülmüş, olumlu 
karşılanmış ve bu yıl Türkiye hudutları içinde açılması 
öngörülen 15 Sosyal Sigortalar Kurumu şubesi ara
sına Kastamonu da ithal edilmiştir. 

Yer tedarikine başlanılmıştır. Diğer taraftan da bu 
şubemizde çalıştırılacak memurlar eğitilmektedir; 
önümüzdeki 1 - 2 ay içerisinde şube faaliyete geçiri-
•lece'kt'i", 

Müsaadenizle hemen şunu da ifade etmek istiyo
rum, Kastamonu ilimiz hudutları içerisinde çalışan si
gortalı işçiler ve bunların aile efradına hizmet götü
rülmesi diğer bir yönüyle de ele alınmış; bu işçileri
mize ve ailesi efradına sağlık hizmetinin götürülmesi 
için burada bir hastane de açılmış ve çalışmaya baş
lamış 'bulunmaktadır. 

Sanırım, Keskin arkadaşımızın'sualine bu suretle 
cevap vermiş oluyorum. Değerli arkadaşlarıma, bu 
arada malumaten arz etmek isterim ki, Kastamonu' 
dan maada 14 ilimizde daha Sosyal Sigortalar Şube
si, 17 ilimizde İrtibat Müdürlüğü, 5 ilimizde de Sigor
ta Ödeme Bürosu açılmasına karar verilmiştir. Bu yıl 
içerisinde bunlar faaliyete geçirilecektir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Keskin; 5 dakika ile sınırlı olarak 
konuşacaksınız efendim, 

MBHDÎ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Sayın Sosyal Güvenlik Bakanına soruma karşı ver
dikleri cevaptan ve cevabın muhtevasından dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. 

Kastamonu, Sosyal Sigortalar Kurumu teşkilâtı 
içinde, Ankara'nın Dışkapı semtinde hizmet gören An
kara Şubesine bağlı bulunmaktadır. Her yerde ve her 
alanda olduğu gibi, Kastamonu'da da her geçen gün 
işçi sayısı çoğalmakta, dolayısıyle Sigorta Şubesi ile 
Kastamonu'nun ilişki ve irtibatı artmaktadır. Fakat bu 
ilişkilerin sürdürülebilmesi, Kastamonu'dan ta An
kara'ya gelerek, vatandaşımızın zaman kaybederek, 
çoluk - çocuğunun nafakasından kesip, fuzulî yere pa
ra harcayarak mümkün olagelmiştir. Kastamonu'da
ki vatandaşın bu hizmetinin Ankara'ya gelmeden, ora
da görülebilmesi bakımından, Kastamonu'da bir Sos
yal Sigortalar Kurumu Şubesinin açılması için çeşitli 
uğraşmalarımız oldu. Fakat Ecevit Hükümeti zama
nında bu uğraşmalarımıza ve Kastamonu'luların bu 
haklı taleplerine o zamanki Cumhuriyet Halk Partili 
ilgili Bakan ve Cumhuriyet Halk Partili Başbakan 
kulak asmadı. Bunun için, bundan 2 sene evvel, Sa
yın Ecevit hükümetteyken, 6 Nisan 1974 tarihinde 
Hükümete bu konuda bir sözlü soru önergesi ver
dim. Ecevit Hükümetinden, «Kastamonu'da Sigorta
lar Kurumu Şubesini açıp açmayacaklarını» sordum.. 
Şubeyi açmadılar. Kastamonu'ya Ecevit bir Sosyal 
Sigortalar Kurumu şubesini bile çok gördü. Açmadığı 
bir yana, aylarca bu soruma Ecevit Hükümeti cevap 
bile vermedi; sonra da iktidardan kaçıp gittiler. 

'Bugün, 2 sene evvel Ecevit Hükümetine sorduğum 
soruya Demirel Hükümetinden cevap almanın mut
luluğu içindeyim. Demirel Hükümetinin Kastamonu' 
ya Sosyal Sigortalar Kurumu Şubesini açma kararı
nı, biraz önce Hükümet, bu kürsüde soruma cevap 
olarak ifade etmiştir. Kastamonu'da bu hizmetin çok 
kısa bir zaman sonra vatandaşa sunulmasına Hükü
metimiz karar vermiştir. Ka'stamonu'lular adma De
mirel Hükümetine şükranlarımı sunuyorum. 

2 sene önce bu hizmeti Kastamonu'ya çok gören, 
bu konudaki somya cevap bile vermeyen Sayın Ece
vit Hükümetiyle, Kastamonu'ya lâyık olduğu bir çok 
hizmetle birlikte bu hizmeti de sunan Demirel Hü
kümetinin hizmet anlayışındaki fark bu vesileyle bir 
daha ortaya çıkmıştır, 
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'Hükümete bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunar, 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Akay?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı nın, 

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

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

55. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan' 
m, haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/105) 

BAŞKAN — Sayın Tan?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

56:— Hatay Milletvekili Sabri İncenin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

BAŞKAN — Sayın înce?.. Yok. 
wSayın Ticaret Bakanı?.. Burada. 
Diğer bakanlar da soruya muhatap olduğu için 

soru ertelenmiştir. 
57 .— Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 

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

BAŞKAN — Sayın Aytekin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. , 
Soru ertelenmiştir. 
58. —- Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

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

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

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş-
bakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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60. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

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

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

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

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Baş
bakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu id
dia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanından 
(Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

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

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

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

64. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki bele
diyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) 

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

•65 .— 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. 
Ertelenmiştir. 

66. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü so: 

ru önergesi. (6/120) 

BAŞKAN — Sayın Özdemir?.. Yok. 
Sayın Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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67. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

BAŞKAN — Sayın Erdem?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
68. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 

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

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

69. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, El
bistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi, (6/144) 

BAŞKAN —• Sayın Parlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
70. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, Ka

mu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/143) 

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
71. — 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 islâm?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

72. — 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. 
Ertelenmiştir. 
73. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

BAŞKAN — Sayın Evliyagü?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
74. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Genç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir.. 
75. — 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?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

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

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

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

79. — 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. 
Ertelenmiştir. 

80. — Kars Milletvekili Doğan Ar aslının, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) 

BAŞKAN — Sayın Araslı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
81. — 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. 
Ertelenmiştir. 
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82. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Baş?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
83. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, Sü

leyman Demirel'in, Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/139) 

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

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

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

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
86. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar m, Şi

le'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/160) 

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel Si

lifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
88. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
89. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, Pa

muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele ko
nusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/154) 

| BAŞKAN — Sayın Şimşek?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
90. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, yurt 

içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/155) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
91. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir

keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ihti
yacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/171) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?.. Burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Burada. 
Sözlü soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
"Aşağıdaki soru'mun sözlü olaraik Ulaştırma Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

11 . 11 . 1974 
İstanbul Miileltvekili 

Reşit Ülker 
Soru : Sirkeci - Halkalı arasında elektrikli trenler 

özellikle iş saatlerıinde ihtiyacı karşılamamaktadır. 
Bu yüzden trenlerin kapıları .kapanamamakta ve ba
zen halk bu sırada ma'kinisıte müdahale ederek açık 
kapı ile trend hareket ettirmektedirler. Bu yüzden bazı 
kazalar olmuştur ve her gün 'bu kazalara yenlilerimin 
eklenmesi mümkündür. Sirkeci - Halikalı arasında iş
leyen trenlerin vagon sayılarının artırılması düşü-
nülimökite midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT . MENTEŞE 

(Aydın) — Sayın Başlkan, sayın mdllefcvekıilleri; 

Sirkeci - Halikalı arasında işleyen elektrikli tren
lerde vagon sayılarının artırılıp artırılmayacağı ku
mlusunda îstanlbul Miltativeklili Sayın Reşıit Ülker ar-
kadaişıjmızım sorusunu cevaplarken Batkanhğımda bu 
konuda yapılan çalışmaları da arz edeceğim. 

Sirfkeci - Halikalı arasında çalışan banliyö tren 
seferleri günde 24 adet trenle yapılmaktadır. Daha 
önceleri her tren üç adet vagondan meydana gelmek
te iken, Ibugün bir vagon ilâvesi (ile vagon adedi <lör-
de çılkarılmış bulunmaktadır. Banliyö trenlerıinin di
ğer ulaşım vasıtalarına göre çok ucuz olması ve mun-
tazlam zaman periyotları ile çalışması, vatandaşların 
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banliyö trenlerine karşı aşırı bir rağbet göstermelerine 
yetmektedir. 

Skikeo: - Halkalı arasındaki peron boyları, her biıi 
dört vagondan oluşan «i'Ic-i tren bu yük için yeterli gel
mekte bir üçüncü dizinin ekleremesıine imkân bulun
mam alktadır. Bu nedenle, Sinkeci - Halkalı arasında 
sabah ve akşam saatlerinde banliyö trenleri sekiz va
gondan oluşan çift dizi şeklinde çalışmaktadır. Yine 
sabah ve akşam saatlerinde Sirkeai'den her on da
kikada bir Ibaniyö treni kalkmaktadır. 

izah edildiği gibi, peron boylarının kısa olması 
sebebiyle bir peron 'kapasitesi anca'k sekiz vagondan 
oluşan bir tren için yeterli gelmekte, vagon sayıları
nın artırılması ile daha fazla yolcu taşımaya imkân 
olmamaktadır. Anca'k, arz ettiğim gibi iki tren ara
sındaki on dakikalık zaman periyodunu yed: veya 
sakiz dakikaya indirmekle Sirkeci - Halkalı arasında 
çalışan İtilenlerin sefer sayılarını artırmak ve dola-
yısıyle daha fazla sayıda yolcu taşımak mümkündür. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
bu hususun en kısa zamanda tahakkuku için gerekli 
çalışmaları sürdürmektedir. 

Yüce Meclisin •bilgilerine arz ederim. 

BAŞKAN — Teje'kkür ederim Sayın-Bakan. 
Soru sahibi olarak Sayın Ülıker, buyurunuz efen

dim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli a r k ad a şiarını; 
Bu soru yazılı bir soru idi, İçtüzüğün emrettiği 

sürede cevabı venilmeyince gündem alındı ve epey bir 
süre sonra cevabını alabilmiş olduk. 

Sayın Bakanın verdiği izahata teşekkür ederim.-
Yalnız, meseleye zamanında el koymaik gerektiği or
taya çıkıyor. Sayın Bakanın izahatını da dinledikten 
sonra bu kanıya vardım. Gerçekten kendilerinin de • 
açılkladıkları gibi, Sinkeci - Halkalı arasındaki tren; 
fiyatların ucuz olması ve tarifenin de belli bir şekilde 
olması dolayısıyle geniş balık kitlelerinin ihtiyacını 
karşılamaktadır, tş saatlerinde öyle durumlar oluyor 
'ki, - gözlerimizle gördüğümüz, hepinizin de görmüş 
olması muhtemel - trenin kapıları açık kalıyor. Tabiî 
makinist gitmek istemiyor. Maikinast gıitmek isteme
diği zaman da, halk makinisti zorlamak suretiyle 
trenleri hareket ettiriyor ve kazalar oluyor. 

İşin kaza yönü, bu. 
Diğer yönü; nüfus, bu taraflara doğru, yani Hal

kalı taraflarına doğru şehir genişlemekte; muazzam 
bir şekilde nüfus artışı olmaktadır. 

Daha ziyade, soru sormakla bu meseleyi Bakanlı
ğın gözleri önüne geitirmek istedim. Zaten soru mü
essesesinin de çeşitli yararlarından binisi budur. Ba
zen eleştirirsiniz, bazan bir yanlışlığı ortaya çıkarır
sınız, bazan da, ileniiki bir sakıncayı önlersiniz. 

Eğer, bu sorumuzdakıi amaç; şehir nüfusunun bil
hassa o bölgeye doğru artmış olması ve aK'maıkta 
devam etmiş olması; önümüzdeki kısa bir süre içe
risinde bu trenleri yetersiz hale getirecektir. O zaman 
ortaya bir me;ole çıkıyor. Madem ki peronlar- tabiî 
ben teknik olarak söylemiyorum, teknıik meselesi, 
teknik elemanlar tarafından araştırılacaktır - kı*a gel
mektedir Buna karşı ancak 8 vagon alabilmektedir. 
Aşağı - yukarı bu 8 vagon kapasitesine ulaşılmıştır. 
Üstelik 7 - 8 dakikada bir yapmak suretiyle boşluk 
doldurulmaya çalışılmaktadır. Bir süre sonra bülün 
bu imkânlar da bitecek ve tükenecektir. 

Öyle ise, Bakanlığın bu tükenen imkânlar karşı
sında; bu bölge, Sinkeci - Halkalı arası liçin çareleri, 
planları bugünden hazırlaması lâzımdır. Çünikü bu 
planları hazırlamasından sonra, bu hatların üzeninde 
değişiklikler yapılması uzun bir süre isteyeceği mu
hakkaktır. Çünkü üzerinde çalışılmakta olan, 7 - 8 da
kikada bir tren hareket ettirilecek olan bir hat üze
rinde değişikliğin uzun sürmesi muhtemeldir. 

Bir gerçeği de, burada Sayın Bakana söylemiş olu
yorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Ülker. 
Sonu cevaplandırılmıştır. 

92. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında içel ilinde sanayide soda üretmek ama
cıyla kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (61157) 

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

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlının, 

Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 
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BAŞKAN — Sayın Buldanlı? Yok 
Sayın Baikan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

95. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

BAŞKAN — Saym Yılmaz? Yok. 
Sayın Bakan? Ydk. 
Ertelenmiştir. 

96. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6./165) < 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı? Yok. 
Sayın Baikan? Yok. 
Ertelenmlişıtir. 

97. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

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

98. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek? Yok. 
Sayın Balkan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

99. '—•İstanbul Milletvekili İhsan T oksan nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

BAŞKAN — Sayın Toksan? Yok. 
Sayın Baikan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

100. — İstanbul Milletvekili İhsan T oksan'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

BAŞKAN — Sayın Toksan? Burada. 
Sayın Baikan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
101. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğanın, 

Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/173) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan? Yok. 
Sayın Baikan? Yök 
Ertelenmiştir. 
102. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 

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

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

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

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

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

BAŞKAN — Sayın Anadoî? Yok. 
Sayın Balkan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yücel? Yok. 
Sayın Enerji Bakanı? Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Sayın Özkök? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mutlu? Yoik. 
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Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 

İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/190) 

BAŞKAN — Sayın Toksan? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

110. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Burada. 
Sayın Devlet Bakanı? Yok. 
Ertelenmiştir. 
111. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Şimşek? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
112. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 

Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

BAŞKAN — Sayın Öncel? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
113. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 

Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
114. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe

şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşeklin', 

yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
116. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-

lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ^Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 

BAŞKAN — Sayın Göncüoğlu? Yofc. 
Sayın Bakan? Yök. ' 
Ertelenmiştir. 
117. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 

in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) 

BAŞKAN — Sayın Öztürtmen? Yok. 
Sayın Bakan? Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Uyanık? Yok. 
Sayın Başbakan Yardımcısı? Yok. 
Ertelenmiştir. 
119. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan

lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) 

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

120. — Zonguldak Milletvekili • Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

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

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

BAŞKAN — Sayın Timisi? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
122. — 'Adana Milletvekili İlter Çubukçunun, 

Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) 

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

123. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) 
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BAŞKAN — Sayın Kâhyaoğlu? Yok. 
Başbakan adına? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya) — Bilgi verebilirim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kâhyaoğlu bulunmadığından, 
bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

124. — Ankara Milletvekili Cevat Önderin, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) 

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

125. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) 

BAŞKAN — Sayın Öztoay? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
126. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değerin, 

Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) 

BAŞKAN — Sayın Değer? Yok. 
Sayın Başbaikan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

127. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'm, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. P.' 
ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici gös
terilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/210) 

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

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

BAŞKAN — Sayın Evliya? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı nın, 

TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
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130. — Samsun Milletevkili Ali Acar'ın, Genç
lik ve Spor eski Bakanı Zekai Baloğlu'nun, Spor 
Akademisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Baş 
bakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/195) 

^BAŞKAN •-, Sayın Acar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

131. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanihdan sözlü soru
su {6/196) 

3AŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?., Yok. 
Ertelenmiştir. 

132. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
mm, Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasi ör
gütlere tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/223) 

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

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

BAŞKAN — Sayın Evliyagil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
134. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 

Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) 

BAŞKAN — Sayın Özçelik?.. Burada?.. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Sayın Koç?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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137. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Demir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen 
dövize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/228) 

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

138. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcının, fın
dık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda • Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru cnergesi 
6/200) 

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

139. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanUnın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
140. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

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

BAŞBAKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Sungur?... Yok. 
Tekel Bakanı ?.. .Yok. 
Ertelenmiştir. 

142. •— İsparta Milletvekili Mustafa Cesurun, 
Ecevit ve İrmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) 

BAŞKAN — Sayın Cesur?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
143. — 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) 

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

144. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Oktay?... Yök. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yök. 
Ertelenmiştir. 
145. •— Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 

ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

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

146. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

BAŞKAN — Sayın Gönül?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
147. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 

iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) 

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

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

BAŞKAN — Sayın Sungur?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
149. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke

mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) 

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
150. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-

man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

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

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
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152. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklar Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (61238) 

BAŞKAN — Sayın Ökmen?... Yok. 
Sayın Kültür Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

153. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebenin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/239) 

BAŞKAN — Sayın Cebe?... Burada. 
Sayın Başbakan?-.. .Yok. 
Ertelenmiştir. 

154. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi .(6/212) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Tekiner?... Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

156. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün'ün, her
kesin yüsaköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) 

" BAŞKAN — Sayın Aygün?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

157. — Çorum Milletvekili Eteın Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay kurur
larının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) 

BAŞKAN — Sayın Eken?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
158. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete

riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) 

BAŞKAN — Sayın Araslı?... Yok. 
Sayın başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Paydaş?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
160. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil?... Yok. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

161. •- Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) 

BAŞKAN — Sayın Meşhur?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
162. - - Çankırı Milletvekili M. Ali Arsanın, ba

kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/248) 

BAŞKAN — Sayın Arsan?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Uysal?... Burada. 
Sayın Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
164. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-

gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) 

BAŞKAN — Sayın Avşargil?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
165. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-

gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

BAŞKAN — Sayın Sungur?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
166. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve 
İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 
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BAŞKAN — Sayın Buldandı?... Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
167. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'in, Ha

tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) 

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

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

BAŞKAN — Sayın Akdoğan?... Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
169. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 

Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 

BAŞKAN — Sayın Çubukçu?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
170. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, yurt 

dışına kaçan Mıgırdıç Sellefyan'd ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) 

BAŞKAN — Sayın Çubukçu?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
171. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'in, Yay

gın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (2/255) 

BAŞKA N— Sayın Yılman?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
172. — Adana Milletvekili Osman Çttırık'ın, Düzi-

çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Miüî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakam?... Yok. 
Ertelenmiştir: 

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

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Erteleiımiştir. 
175. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 

Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) 

BAŞKAN — Sayın Alıcı?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

176. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) 

BAŞKAN — Sayın Özgür?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Cebe?.. .Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakam?... Yok. 
Ertelenmiştirj 
178.— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret

men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) 

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. .Yok. 
Ertelenmiştir. 

179. — Balıkesir Milletvekili Necaii Cebe'nin, ta
yin ve nakillere saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) 

BAŞKAN — Sayın Cebe?... Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

180. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmazın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
181. —Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret

men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) 
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BAŞKAN — Sayın Sanlı?... Yok. 
Saym Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
182 .— Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 

öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 

BAŞKAN — Saym Deniz?... Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmişitr. 

183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (2/268) 

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok. 
Saym Millî Eğitim Bakam?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Şarlar?... Yok. 
Saym Başbakan Yardımcısı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

BAŞKAN — Sayın Zülfikâroğlu?... Yok. 
Saym Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Timisi?... Yok. 
Sayın başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

188. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

BAŞKAN — Sayın Çubukçu?... Yok. 
Saym Adalet Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
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189. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) 

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

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

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

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Al
manya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için ya
pılacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) 

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

193. — Kars Milletvekili Doğan Araslinın, Koalis
yon Partileri ile örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

BAŞKAN — Sayın Araslı?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir.; 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (2/278) 

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Dere?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
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196. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
197. — Istajıbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 

Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklayan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

BAŞKAN — Sayın Ökmen?... Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
198. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em

niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) 

BAŞKAN — Sayın Erhan?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
199. -- 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) 

BAŞKAN — Sayın Kökbudak?... Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
200. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 

kitaplıklar rndan toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) 

BAŞKAN — Sayın Şener?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
201. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 

28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) 

BAŞKAN — Sayın Güneş?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
202. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 

vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) 

BAŞKAN — Sayın Tığlı?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir., 
203. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 

dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
204. •— Kırşehir Milletvekili Sait Şaylam'ın, son 

olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) 

BAŞKAN — Sayın Şayiam?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
205. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 

Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) 

BAŞKAN — Sayın Zengin?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
206. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Sadi Erdem?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
207. — Ankara Milletvekili Cevat Önderin, 1973 

Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle miletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) 

BAŞKAN — Sayın Önder?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
208. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakam?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
209. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 

borçlarının ertelenmesine. ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
210. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önegesi. (6/294) 
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BAŞKAN — Sayın Ayhan?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
211. — 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) 

BAŞKAN — Sayın' Kâhyaoğlu?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
212. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-

KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — Sayın Dere?... Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
213. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Sönmez? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
214. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-

gil'in, Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) 

BAŞKAN — Sayın Avşargil? Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Ydk. 
Ertelenmiştir. 
215. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan' 

m, Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorul
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/299) 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yine alı
nan karar gereğince gündemin seçimler bölümüne ge
liyoruz. 

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinde açık bu
lunan 1 asıl üyelik için seçim yapılacaktır. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli 
90 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

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

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

BAŞKAN — Sayın Arash? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Saym Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı? 

Yök. 
Ertelenmiştir. , 

217. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) 

BAŞKAN — Sayın Kâhyaoğlu? Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Yok. 
Ertelenmiştir. 

218. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemin, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Sadi Erdem? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

219. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

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

Bu üyelik için Anayasa - Adalet Karma Komis
yonunca gösterilen adayların islimlerini okutuyorum: 

«Şahap Kitapçı : Yargıtay üyesıi, 

«Nahit Saçlıoğlu : Askerî Yargıtay İkinoi Başka
nı, 

«Orhan Tuzemen : Danıştay Üyesi, 
«Fuat Azgur : Danıştay Üyesi, 
«Rafet Tüzün : Askerî Yargıtay Başkanı.» 

BAŞKAN — Yine, bilindiği giibi, isimleri okunan 
adaylar arasından yalnız birine oy verilecektir. Bu
na göre, şimdi, mühürlü oy pusulaları ve zarflar da
ğıtılacaktır. Bu oy pusulalarına yalnız 1 isim yazıla-

VII. — SEÇİMLER 
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cak ve zarfa konmak suretiyle oy kutusuna atılacak
tır. 

Oy pusulası ve zarflar dağıtılsın. 

Sayım - döküm işi için 5 kişilik Tasnif Komıisyo-
nuna ad çekiyorum : 

Sayın Neccar Türkcan? Burada. 
Sayın Talât Oğuz? Burada. 

Sayın Ali Kökbudak? Burada. 

Sayın Ali İhsan Ulubahşi? Burada. 

Sayın Zekiye Gülsen? Burada. 
Oylamaya Adana milletvekillerinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim? 

Başka oyunu kullanmayan sayın üye? Yok. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. 

Kutuyu kaldırınız.. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Seçimle ilgili, Tasnif Komisyonu 
raporu gelmüştir; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye

lik için yapılan seçime 27 üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
İzmir ' Mardin 

Neccar Türkcan Talât Oğuz 
Üye Üye 

Konya Afyonkarahisar 
Ali Kökbudak Ali İhsan Ulubahşi 

Üye 
Çanakkale 

Zekiye Gülsen 

BAŞKAN — Bu suretle, gerekli oy sağlanamamış 
olduğundan, seçim tekrar olunacaktır. 

Ayrıca, ekseriyetimizin de kalmadığı anlaşılmış 
bulunduğundan, gündemdeki kanun tasarı ve teklif
lerini sırasıyle görüşmek için, 6 . 5 . 1976 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 17.40 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Köy 
İşleri Bakanının tutumuna ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Seyfi Öztiirk' 
ün yazılı cevabı. (7/1074) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, Köy İşleri Bakanı Sayın Vefa Poy

raz'ın partizan tutumu hakkındaki yazılı soru öner
gemin, Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından 
cevaplandırılması için gerekenin yapılmasını saygıla
rımla rica ederim. 1 8 . 2 . 1976 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Sorular : 1. — Cephe Hükümetinin partizanlığıy-
le ün yapmış bakanlarından birisi olan Köy İşleri 
Bakanı Sayın Vefa Poyraz'ın, C. H. P. İl Genel Mec
lisi üyelerinin çoğunlukta bulunduğu illerdeki Y. S. E. 
hizmeti programlarının o ilin İl Genel Meclisi üye
lerince değil de, Vali, Y. S. E. Bölge Müdürü ve yine 
o ilin Y. S. E. Müdürünce hazırlanması ve onayı için 
ilgili bakanlıklara yollanması konusunda bir genelge 
yolladığı söyleniyor. 

Oldukça yaygın olan bir söylentinin doğruluk de
recesi nedir?.. 

2. — Bu söylentiler doğru ise, 56 yıldan bu yana 
uygulanan (Vilâyeti İdare'i Umumiye Muvakkat Ka
nunu) ilkkez başında bulunduğunuz Cephe Hüküme
tinin Köy İşleri Bakanınca çiğnenmiş olmuyor mu? 

Partizan tutumuyle tarihe geçecek olan Köy İş
leri Bakanı Sayın Vefa Poyraz'ın bu genelgesini fır
sat bilen bazı Y. S. E. Bölge müdürleri özellikle bun
lardan birisi olan Adana Y. S. E. Bölge Müdürü ki 
bu müdür geçmiş yıllarda "Adalet Partisinin milletve
kili adayı idi devletin bu konudaki tüm olanaklarını 
partizanca ve devlete çok pahalıya mal olacak biçim
de kullanmaktadır. Bu söylentiler ise çevre halkını 
gerçekten tedirgin edecek kadar yaygındır... 

3. — Köy İşleri Bakanı Sayın Vefa Poyraz'ın bu 
partizan tutumunun sonucu olan bu yasa dışı dav-
ranşlarına Başbakan olarak siz de katılmakta mısı
nız. Şayet katılmıyor iseniz, yukarıda adı geçen bu 
partizan bakan için ne düşünmektesiniz?.. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 106 - 2/02380 4 . 5 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 2 . 1976 tarih ve 7/1074 - 3799/29153 

sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Başbakanı

mıza yönelttiği yazılı soru önergesine Başbakanımız 
adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Köy işleri Bakanlığı tarafından valiliklere ve 
Y. S. E. Bölge Müdürlüklerine gönderilen 3 . 1 2 . 1975 
tarihli ve 11768 sayılı Genelge, îl Genel Meclislerinin 
siyasal yapılarına göre hazırlanmış bir genelge olma
yıp, hizmetlerin program ve uygulama konularını 
kapsayan bir genelgedir. Sözü geçen genelge uyarın
ca yapılan uygulamalar 13 Mart 1329 tarihli tdare-i 
Umumiye-i Vilâyet Kanununa da aykırı değildir. 

Önergede zikredildiği şekilde Adana Y. S. E. Böl
ge Müdürü hakkında programın hazırlanması ve uy
gulanması konusunda herhangi bir şikâyet vaki ol
mamıştır. 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, ana
son ekimi ve a!imiyle ilgili gönderilen yazdı emre 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/1134) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için, aracılı
ğınızı rica ederim. Saygılarımla. 

22 , 2 . 1976 
Burdur Milletvekili 

Osman Aykul 

7 Şubat 1976 günü Tekel Başmüdürlüklerine ana
son ekimi ve alımtyle ilgili olarak gönderdiğiniz yazı
lı emrinizde : 

1. — 1976 ürün yılında, bir yıl önce üretilen ana
son miktarının % 25'ni alabileceğinizi, üreticinin ge
riye kalan anasonunu alamayacağınızı açıklamış ve 
üretici olan köylülere duyurmuş bulunuyorsunuz, bu 
emrinizde ısrar ediyor musunuz? 

2. — Tekel Başmüdürlüklerine göndermiş olduğu
nuz bu yazılı emri zamanı geçtikten sonra gönderme
nizi uygun buluyor musunuz? Anason ekimi yapılıp, 
bitmek üzereyken, gönderilen bu emir karşısında üre
tici olan köylü mağdur edilmeyecek mi? Bu durum 
karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. — Tekel Başmüdürlüklerine göndermiş oldu
ğunuz bu yazılı emri 4 - 5 ay önce göndermeniz daha 
uygun düşmezmiydi? 

4. — 1976 Ürün ekim döneminde, Tekel Baş
müdürlüklerine yazılı emir gönderilmeden önce, üre
tici olan köylülerin 15 ile 100 dekara kadar anason 
ektiklerini biîmiyormuydunuz? Ekilen bu anasonlar 
hakkında ne düşünmektesiniz? Anason ürünü kaldırı
lınca bu anasonların tamamı tekelce alınacak mıdır? 
Alınamayacak ise, anason üreticisi ne yapacaktır? 

5. — Daha önceki yıllar anason eken fakat 1975 
yılında tekele anason satmayan köylülere bu yıl ana
son ekme hakkı tanımadığınız doğru mudur? Bu öl
çüyü yerinde buluyor musunuz? 

6. — Tekel Başmüdürlüklerine göndermiş oldu
ğunuz yazılı emir gereğince, anason ekiminin kısıt
lanması sonucu, tarlasını anason ekmek için boş bıra
kan, şimdi ise anason ekemeyen köylülerin zararını 
kim karşılayacaktır? Emrinizi daha önce verseydiniz 
üretici olan köylülerin bu tarlalarına buğday veya 
başka bir ürün ekmeleri sağlanmış olmaz mıydı? Böy
lece ziraî üretimin düşmesine sebep olmuyormusu-
nuz? 

7. — Anason alımlarındaki usulsüzlükler, üreti
ciyi sömürmeyi ve bazı açıkgöz vurguncuları zengin 
etmeyi amaçlayan bozuk anason alım piyasasında 
üretici köylülerin çekmiş olduğu sıkıntılar giderile
rek yeni düzenlemeler getirilecek midir? Bu düzenle
meler neler olacaktır? 

Örneğin : Tüccar anason alım piyasasına girmek
te ve anason almaktadır. Bu alınmış olan anasonlara 
bazı yerlerde kum, saman ve kepek karıştırılmakta, 
su ile ıslatılarak tekele satılmaktadır. Burdur, Yeşil
ova - Mürseller köylülerinden alınan anasonların bu 
şekilde işlem gördüğü ve (Antalya) Korkuteli, Elma
lı tekeline satıldığı söylenmektedir. Bu doğru mudur? 

. Mürseller köyü halkına sorularak gerekli soruşturma 
yapılacak mıdır? 
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T. C. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği 4 . 5 . 1976 
Sayı : 04 - 1 - 3796 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

26 . 3 . 1976 günlü 7/1134 - 3980/30435 sayılı yazı
ları. 

Burdur Milletvekili Sayın Osman Aykul'un ana
son mevzuunda yönettikleri 22 . 2 . 1976 günlü ya
zılı soru önergesinin cevabı 3 nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Osman Aykul'un anason 
mevzuunda yönelttiği 22" . 2 . 1976 günlü yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 
1. — Anason üretimi iklim şartlarına bağlı bulun

duğundan her yıl aynı miktarda üretilmesi mümkün 
değildir. 

1973 yılına kadar üretilen anason kısmen Tekel 
Genel Müdürlüğünce, kısmende harice satılmak üze
re tüccarlar tarafından satın alınmıştır. 

1973 yılında iklim şartlan müsait olmadığından 
bütün dünyada ve bu meyanda Türkiye'de yeter mik
tarda anason yetişmemiş ve 2,5 - 3 misli fiyatlar art
mıştır. 

Bu sebepten Tekel Genel Müdürlüğünce rakı 
fabrikalarının ihtiyacını sağlayabilmek için, alım fi
yatları dış piyasadan daha yüksek tutulmuştur. 

Memleket dışına çıkmaması için de ihracatın kı
sıtlanması zaruretinde kalınmıştır. 

1975 yılında bütün Dünyada ve Türkiye'de ik
lim şartları uygun gittiğinden anason üretimi artmış
tır. Bunun neticesi olarak da dış ülkelerde fiyatlar 
düşmüştür. 

Buna rağmen Tekel Genel Müdürlüğünce bir yıl 
evvelki fiyatların uygulanmasına devam edilmiş, uy
gulanan fiyat dış ülkelerdeki fiyatlardan yüksek ol
duğundan ihraç imkânı kalmamış, üretimin tümünü 
teşkil eden 7 259 397 Kg. anasonun bu idare tara
fından satınalınması mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Bunun sonucu olarak da Tekel Genel Müdürlü
ğünde halen 2 - 3 yıllık ihtiyaca tekabül edecek mik
tarda anason stoku meydana gelmiştir. 

Bu itibarla, mevcut stok'un değer kaybına uğra
madan efitilebilmesi için, 1976 yılında, geçen yıllara 
nazaran daha az miktarda alım yapılması gerekmek
tedir. 

2. — Anasonun ekim ve satışı tamamen serbest
tir. Tekel Genel Müdürlüğünce yalnız rakı fabrika
larının ihtiyacı için, bu ihtiyacı karşılayacak miktar
da alım yapılmaktadır. 

Bu nedenle üretilen anasonun tamamının Tekel 
Genel Müdürlüğünce satınalınması zorunluğu mev
cut değildir. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğünce, 1975 yılı alımı 
son bulduktan ve stok durumu tespit edildikten son
ra, Başmüdürlüklere 1976 yılı alımı ile ilgili talimat 
gönderilmiştir. Alım devam ederken, bu konuda mül
hakat idarelerine emir verilmesi mümkün bulunma
maktadır. 

4. — Anasonun üretim durumu Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının mahalli teşkilât tarafından 
takip edilmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü ilgililerince lüzumu ha
linde bu teşkilâttan bilgi alınmaktadır. 

Anason bir Tekel maddesi olmadığından üretimin 
tamamının Tekel idaresince satınalınması mecburiye
ti yoktur. Stok fazlası bulunduğundan, bu idarece 
1976 yılından ancak 2 030 ton satın alınabilecektir. 

5. — Anason üretimi serbesttir. Ancak Tekel İda-
resinece 1976 yılında daha az anason satınalınacağın-
dan tohum tevziatında bazı takyidata gidilmesi za
ruri görülmüş, 1975 yılında anasonunu bu idareye 
satanlara sattıklar! anasonun 1/4'ü nisbetinde tohum
luk verilmiştir. 

6. —•• Anasonun üretim ve satışının serbest olma
sı nedeniyle üreticilere karşı Tekel idaresinin herhan
gi bir mükellefiyeti mevcut değildir. 

Yapılan tebligat bir idarî tedbir mahiyetindedir. 

7. — Tekel idaresince diğer ilk maddeler gibi ana
sonda doğrudan doğruya üreticilerden selektörden 
geçirilmek suretiyle satın alındığından yabancı mad
deler ile karışık olanların alınmaları mümkün değil
dir. Burdur'un Çallıca köyü üreticilerinin anasonla
rı da içlerinde fazla yabancı madde bulunduğu için 
satın alınmıştır. 

Tüccardan hiç bir suretle anason alımı yapılma
maktadır. Ancak, üretici olduklarını saptayanların 
anasonları satın alınmaktadır. 

Diğer taraftan, önergede bahsedilen Burdur, El
malı, Korkuteli ve Yeşilova - Mürseller köylerinde 
satın alınan anasonların, kum, saman ve su ile ıslatıl* 
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mış oldukları hakkındaki söylentilerin doğruluk de
recelerinin tespiti için Tekel Genel Müdürlüğünce in
celeme ve soruşturma yaptırılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmazın, Gi
resun Seka - Aksu müessesesinde çalışan bazı işçile
rin karakolda dövülmelerine ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1143) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumuzun İçişleri Balkanı tarafından 

yazılı olara/k cevaplandırılmasına delâletlerinizi rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Orhan Yılmaz 

Soru : 
Selüloz - îş Sendikası Giresun şubesinde kayıtlı 

ve Giresun Seka - Aksu müessesesinde işçi olarak 
çaluşmialfcta olan Ahmet Yöndem, Hasan Basri Can
sız, Ömer Kaya ve Tahsin Güney adlı işçilerin 
11 . 3 . 1976 günü saat 23.00 sıralarından Fındık 
Üreticileri Derneğinden alınaralk Giresun Emniyet 
Müdürlüğünde görevi polis memurları îshak Şener, 
Turgut Çetiner ve Süleyman Erdem tarafından dö
vülmeleri üzerine Selüloz - tş Sendikası Giresun 
Şubesi Başkanı Mustafa Mutlu'nun bakanlığınıza 
vaki şikâyetleri üzerine olayla ilgili ne gibi işlemlere 
başvurdunuz? 

Polislerden dayak yiyen mağdurlardan Haşan 
Basri Cansız 10 gün, Ahmet Yöndem 20 gün, Crner 
Kaya 12 gün ve Tahsin Güney de 13 gün olmaik 
üzere resmî makamlardan doktor raporu almış ol
duklarına göre vatandaşa yasa dışı eylemlerle dayak 
atan sanıik polisler hakkında adlî ve inzibatî yönden 
soruşturma açtırdınız -mı? 

Polisin adlî mercilerin müracaatı olmaksızın ve
ya kişilerin şikâyeti dışında halkı karakola götürerek 
sorguya çekmesi ve dayak atması hangi yasal hü-
ikümlere dayanmaktadır? 

Polisin Türkiye'de bu gibi yasa dışı tutum ve 
davranışları karşısında seyirci kalarak görevlinizi yap
mama veya kötüye kullanma durumuna düştüğünü
zü ve sorumluluğunuzu düşünüyor musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 5 . 4 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (B) 
103488 

Konu : Giresun Milletvekili Or
han Yılmaz'ın önergesi 

Millet Meclisli Başkanlığına 

ligi : 5 . 4 . 1976 tarih ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Md. 7/1143-4013/30709 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz'ın, Se
ka - Aksu Müessesesinde çalışan 4 [işçinin karakolda 
polisler tarafından dövüldüklerine ilişkin önergesin
de yer alan hususlar incelenmıiş, cevabımız aşağıdaki 
maddelerde açıklanmıştır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre; 

1. — Giresun'da Fındılk Üreticileri Demeği Lo
kali ni çalıştıran Hüseyin Önde'nin Seka - Aksu 
Müessesesi işçilerinden Ahmet Yöndem, Hasan Bas
ri Cansız, Kaya Demir ve Tahsin Günay adlı şahıs
ların lokalde aldıkları içkinin tesiri ile masa, cam 
ve meşrubat şişelerimi kırdıklarına dair şikâyeti üze
nine ilki devriye memuru ile lokale giden Komiser 
Muavini îshak Şener'in, adı geçenleri usulen kara
kola davet ettiği, davette icabet etmeyen ve Komıiser 
Muavini îshak Şener'e saldırıp onu darp eden bu 
şahısların, daha sonra karakola getirilerek hakların
da düzenlenen evralkia adliyeye sevk edildikleri ve 
ilk sorgularını müteakip Ahmet Yöndem'in tutuk
landığı, 

Sanıkların olay sırasında alkollü olduklarının nö-
ıbetçi sağlılk ocağınca yapılan muayeneleri sonucu 
verilen raporla belirlendiği, ayrıca Komıiser Muavi
ni îshak Şener'in alın kemiğinin üzerinde 1 Cm. ça
pında ekimoz bulunduğunun da aynı sağlık ocağı 
tarafından tespit edilerek soruşturima evrakına ek
lendiği, 

2. — Sanıkların C. Savcılığında, Komiser Mua
vini îshak Şener, Polis memurlan Turgut .Çetiner ve 
Süleyman Erdem tarafından karakolda dövüldükle
rini iddia etmeleri üzerine bu memurlar hakkında 
1976/345 sayılı evrakla hazırlık soruşturmasına baş
landığı, 
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3. —• Bu konu ile dîgili olarak idarî ve inzibatî 
yönlerden de soruşturma açılmış olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Soruşturmalar sonunda kanunî gereği yapılacaktır. 
Arz «derim. 

İçişleri Balkanı 
Oğuzhan Asiltürik 

4. — Bingöl Milletvekili Hasan Celûlettin Ez
man in, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin 
Ok'un yazılı cevabı. (7/1154) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı ölaralk cevaplandırılmasına de
lâletleri nıiizi saygılarımla arz ederim. 

22 . 3 . 1976 
Bingöl Milletvekili 

Hasan Celâlettin Ezman 
Soru : 
1976 yılı içinde Bingöl'de baikanlığıızla ilgili ola

rak yapılacak yatırımlar nelerdir. Ayrı ayrı bildiril
mesi. 

T. C 
jmar ve İskân Bakanlığı 3 . 5 . 1976 

'Başmüşavirlik 
(Dosya : 24 

Sayı : C/3 - 24/1366 
Konu : Bingöl Milletvekili Hasan 
Celâlettin Ezman'ın yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 5 . 4 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1154, 4024/30701 sayılı yazınız. 

Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'm, 
1976 yılında Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara dair 
yazılı soru önergesine karşılık olarak: hazırlanan ce
vaptan 2 nüsha ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Baltanı 

,Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'in ya
zılı soru önergesine karşılıktır. 

1. Bölgede vuku bulmuş olan çeşitli afetler 
dolayLSiyle 1976 yılı programına alınmış olan yatırım
ları gösterir liste Bk : 1, 

2, Halk konutları uygulaması ile ilgili olarak 
1976 yılı programına alınan yaitırımlar ek : 2, 

3. Bingöl ve Bingöl'e bağlı belediyelerce İHer 
Bankası finansmanı ile 1976 yılında programa alın
mış olan yatırımlar ek : 3'de gösterilmiştir. 

(Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakam 
EK : 1 

Bingöl 'ili kapsamında 1976 yılında yapılacak ya
tırımlar : 

İl İmar Müdürlüğünce yaprîan işler : 
ıMefkez ilçeye bağlı Dikköyünde su baskını afe

tinden zarar gören 81 ailenin inşaatları ihale suretiyle 
yapılması kabul edilmiş olup, 5 044 126,77 TL. ye 
İhale edilmiştir. 

Merkez - Al.ibir : 
Merkez ilçeye bağlı Alibir köyünde yangın afe

tinden zarar gören 28 aile programa alınmış, inşaat
lara başlanması için çalışmalar devam ediyor. 

iMerkez - Oğuldere : 
Merkez ilçeye bağlı Oğuldere köyünde kaya düş

mesi afetine maruz 55 aile programa alınmış, yer 
seçimi yapılmış, diğer inşaatlara başlanması için ça
lışmalar devam etmektedir. 

Merkez - Ağaçeli (Nebiyan Mez.) : 
Merkez ilçeye bağlı Ağaçeli köyünde kaya düşme

si afetine maruz 8 aile programa alınmış olup, ön ça
lışmaları devam etmektedir. 

Kığı - Alınyazı (Asilhan Mez.) : 
Kığı ilçesine bağlı Alınyazı köyünde yer kayma

sı afetine maruz 11 aile iç iskâna tabi tutulmuş, il 
veya ilçe merkezine yerleştirilmeleri düşünülüyor . 

iKığı - Kutluca : 
Kığı ilçesine bağlı Kutluca köyünde yer kayması 

afetine maruz 69 aileye seçilen yerde ihtilâf olduğun
dan bu güne kadar inşaatlara başlanamamıştır. 

İhtilâf, mahallinde halledilince inşaatlara başlan
ması için çalışmalar devam edecektir. 

Merkez - Kırkağıl : 
,Merkez ilçeye bağlı Kırkağıl köyünde kaya düş

mesi afetine maruz 58 aile programa alınmış olup, 
inşaatlara başlanması için bu yıl içinde çalışmalar 
devam edecektir. 

Bingöl İnşaat Amirliğince yapılacak işler : 
Merkez ilçeye bağlı köylerdeki prefabrik konut

ların ıslâh çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca; 
Kığı ilçe merkezindeki prefabrik konutların da ıslâh 
çalışmalarına başlanacaktır. 

JDiğer işleri tetkik etmek için, merkezden gidecek 
olan heyetin vereceği rapor üzerine, gerekli işlemler 
yapılacaktır. 
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,1966 yık depremi nedeniyle Muş - Varto - İn
şaat Amirliğince yapılacak işler: 

/Solhan İlçesine bağlı Yiğitıhartman köyünde 70 
aile, Karlıova ilçesine bağlı Boncukgöze köyünde 36 
aile aynı, ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde 70 aile, top
lam: 176 aileye ihale suretiyle konut yapılması kabul 
edilmiş olup, 16 016 000 TL. ye ihale edilmiştir. 
Karlıova ilçe merkezindeki ailelere evini yapana yar
dım metodu il e konutlarının yapılmasına 1975 yılında 
başianimiş olup- inşaatları devam öfcmeflc.tödir. 

Ayrıca; bu yıl için de bu bölgede yapılacak işler 
için detaylı programın hazırlı'k çalışmaları devam 
etmektedir. 

Bingöl ili dahilinde 6.9.1975 tarihinde meydana 
gelen depremde hasar gören köylerdeki afetzedelere 
2 040 000 TL. geçici iskân yardımı yapılmıştır. 

;Bingöl Valiliği emrine az ve orta derecede hasar 
gören afetzedelere 5 531 250 TL. onarım yardımı 

5 . 5 , 1976 

gönderilmiştir. 

O : 1 

Yakın bir tarihte (mevsim şartlarına 
göre) hasar tespitleri yeniden kontrol edilip gereken 
yerlerde afetzedelere daimî Manian için konut ya
pılacaktır. 

i Konutla îliği yaltırumlar : 

1 1976 yılında geri kalmış 
EK : 2 

yerlerde halk 
uygulama programı ile ilgili olarak Bingöl 
lerftnde; 

Genç 
Kığı 
Solhan 

Yeri 

L 

Karlıova 
konut yapılması 

Ünitesi 

8 - 12 
8 - 12 
8 < 12 
8 - 12 

konutu 
ili flçen 

programa alınmış ve 2 yıllık dönem-1 

de tamamlanması pla^anıraştır 
, Konutların birim maiyeti (arsa ve alt yapı dahil) 

100 000 TL. olarak tespit edilmiştir. 

İLLER BANKASI 
BİNGÖL VE BAĞLI BELEDİYELERİNİN 1976 

Belediye adı 

Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Adaklı 
Adaklı 
Adaklı 
Genç 
Genç 
Genç 
Genç 
Karlıova 
Karlıova 
Kığı 
Kığı 
Kığı 
Solhan 
Solhan 
Solhan 
Yayladere 
Yayladere 
Yedisu 
Yedisu 
Yedisu 
Yedisu 

Karekteristiği 

Belediye İşhanı 
Otel (Öz. İd.) 
Elektrik İrt. ve Şeb. 
İşhanı, Sinema (Ö. İ.) 
Fırın 
Elektrik Şebekesi 
Harita işi 
Belediye Binası 
Elekt. İrt. ve Şeb. Tev. 
Kap. İs. De. Şeb. (İçme suyu) 
İmar Planı işi 
Belediye Binası 
Harita işi 
'Belediye Binası İşhanı 
Elekt. İrt. ve Şeb. Tev. 
Kanalizasyon Tes. Yap. 
Belediye Binası 
Kap. İs. De. Şeb. (İçme suyu) 
İmar Planı işi 
Elektrik Şebekesi 
Harita işi 
Fırın 
Elektrik Şebekesi 
Harita işi 
İmar Planı işi 

YILI YATIRIM 

Başlama 
tarihi 

1976 
1973 
1976 
1973 
1976 
1976 
1976 
1974 
1973 
1973 
1971 
1976 
1975 
1974 
1973 
1971 
1974 
1973 
1972 
1976 
1976 
1976 
1975 • 
1974 
1976 
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PROGRAMI! 

Bitiş 
tarihi 

1978 
1978 
1979 
1978 
1978 
1978 
1977 
1977 
1976 
1977 
1976 
1977 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1976 
1978 
1977 
1977 
1978 
1976 
1978 

EK - 3 
NfDAKİ ÎŞLEF ,İ 

(BİN TL.) 
Proje 
bedeli 

3 000 
8 000 

10 000 
6 500 

500 
3 000 

100 
1 500 
1 700 
3 000 

68 
1 000 

190 
1 500 
2 200 
4 000 
2 000 
5 500 

31 
3 000 

125 
500 

3 000 
155 
100 

1976 yılı 
yatırımı 

1 
2 000 

500 
500 

1 
10 
10 

600 
115 

2 700 
21 

100 
95 

1 000 
1 000 
2 000 

450 
2 700 

10 
10 
10 

1 
— . 
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5. Yozgat Milletvekili Nedim Korkmazın, Emni
yet teşkilâtında geçici görevle çalıştırırlan emniyet 
müdürü ve amirlerine üişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1163) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile 
arz ve rica ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Nedim Korkmaz 

Soru : 

1. — Emniyet teşkilâtında geçici görevle çalıştı
rılan kaç adet Emniyet Müdürü ve amiri vardır? 

2. — Bunlar arasında Altı ayı aşkın sürelerde ge
çici görev yapanlara 657 sayılı devlet memurları ya
sasına göre ücretleri ne surette ödenmektedir? 

3. — Altı aylık geçici görev süreleri dolmuş olan 
bu görevlilerin asaletten tayinleri düşünülmek-
temidir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü ' 4 . 5.1976 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve İşlemler A-l 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

103525 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 
12 . 4 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/1163-4053/30881 sayılı yazıları. 

Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'm Başkanlı
ğınıza vermiş olduğu yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup; 

1. —Emniyet Müdürü rütbesinde (36), Emniyet 
Amiri rütbesinde (22) kişi geçici görevli olarak bu
lunmaktadır. 

2. — Altı ayı aşkın sürelerde 6245 saydı Kanuna 
göre işlem yapılmaktadır. 

3. — Geçici görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet 
Amirlerinin asaleten atanmaları hizmet gereklerine 
göre düzenlenecektir. 

Arz ederim. Oğuzhan Asiltürk 
içişleri Bakam 

\>m<ı .<.... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 5 , 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 , 5 3 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşıma, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'run 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

3. — 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 ilişisin 
önergesi, (10/18) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar-. 
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-i 
leri almak amacıyle Anayasama 88 nci, Millet Mec« 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/19) 

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

6. — 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) 

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

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

9. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka* 



demişinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
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) 

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

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

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

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

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

15. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 
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16. — 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) 

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

18. — 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) 

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

20. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

21. — 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

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

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

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

25. — 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) 

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

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın S 8 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

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

29. — 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) 

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

31. — 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) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını 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) 

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

34. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama-ı 
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sapı 
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

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

36. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydını 
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya-; 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önçr-
gesi. (10/50) 



37. — 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 İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

38. — 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 ye dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

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

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

41. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

42. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'Ü öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

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

[ 44. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

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

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

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

48. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar-
I kadaşmın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 

sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec-

I üs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

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

50. — 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 

f nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 
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51. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar

kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasıria ilişkin önergesi. (10/63) 

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

53. — 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) 

54. — 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) 

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

56. — 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) 

57. — 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. (10/69) 

58. — 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) 

59. — 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) 

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

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

62. — 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) 

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

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

65. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta-



mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

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

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

68. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

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

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

71. — 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) 

72. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/84) 

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

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

75. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

76. — 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 etm«»k amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (1,0/87) 

77. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

78. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 
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79. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımımn dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

80. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
mfiktarda 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 (lOj/91) 

81. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına İlişkin önergesi. (10/92) 

82. — 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) 

83. — 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) 

84. — 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) 

85. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile îçel 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) 

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

87. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 na maddesi uyarınca sözlü snrm 
ya çevrilmişti^ 
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- 10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi- I 
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so- I 
ru önergesi (6/33) 

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

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

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

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

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

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

17. — îstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) j 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56. — Hafay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

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

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

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

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

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

62. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

70. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

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

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

73. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

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

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

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

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

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

79. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

82. — içel Milletvekili Nâzım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

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

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

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 

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

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

88. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagirin, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

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

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

91. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir-. 
keçi - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 
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92. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 

yılında tçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

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

95. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

96. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

97. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamamnda televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

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

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

100. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

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

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

103. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/1,74) 

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

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

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

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

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

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

110. — 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) (*) 

111. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

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

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

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

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

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

117. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 
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118. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-

ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) •(*) 

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

120. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

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

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

123. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

124. — Ankara Milletvekili Cevat Önderin, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

125. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın i Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

127. — 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) (*) 

128. — 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) 

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

130. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

142. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlaşma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi* 
(6/231) (•) 

143. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakaıi ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
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144. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

154. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru Önergesi. (6/212) 

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

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

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

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

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

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

161. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

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

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

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

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

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

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

168. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
sabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesin (6/215) 

169. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 
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170. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

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

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

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

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

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

176. — Trabzon Milletvekili Mehmet özgür'ün, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Mülî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

197. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 
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198. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/281) (*) 

199. — 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) (*) 

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

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

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

203. — 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) (*) 

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

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

206. — 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) (*) 

207. — 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) (*) 

208. — 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) (*) 

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

210. — Aydın Milletvekili tsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

211. — 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) (*) 

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

213. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü .soru önergesi. (6/297) (*) 

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

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

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

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

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

219. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — 5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kamuna 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Haindi özer'in, C. Senatosu 
Anfloara Üyesi Yiğit Köker'dn, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Aflcay'm, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
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Bozkıırt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
raosm'anoğlu'nun, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Oımhunbaşfcanınea 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. — 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 îlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, ,2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

3. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 4. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 5. — 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 6. — 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) 

7. — 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 s 7 t 1975) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

10. — Edirne Milletvekili Ilhami 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 11. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (H) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S, Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
23İ) (Dağıtma tarihi : 19 , 1 . 1976) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maldıdesinıin 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 14. — 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) 

15. — 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 16. .— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı: 
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976) 
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17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-

siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

18. — 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. SayıSL : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 19. — 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) 

20. — 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) 

21. — 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 22. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

23. — 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) 

24. — 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 25. — 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 26. — 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 İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi.. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

27. — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 
İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılma
sına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca Reddine Dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Raporu" (M. Meclisi : 1/265; C. 
Senatosu : 1/396) (M. Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nci 
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1976) 

28. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu Mad
desinin 12 Şubat 1963 Tarih ve 172 Sayılı Kanunla 
Değişik (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plan Komisyonları Raporları (1/236) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1976) 

29. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 261 sayılı Askerî 
Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler, Millî Savunma ve Plan komisyonları 
raporları (1/272) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1976) 

30. — 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, 3 ve 4 ncü ek; C. Senatosu S. Sa
sı : 499) (Dağıtma tarihleri : 1 .7.1974, 2 . 7 . 1 9 7 5 , 
13 . 4 . 1 9 7 6 - 4 . 5 . 1976) 
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31. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve tşçi 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) 

32. — İstanbul 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: 1 3 . 4 . 1976) 

X 33. — 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 34. — 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) 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976) 

36. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır grda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
MiMÎ Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

37. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 aci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağutma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

38. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze-j 
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 39. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıl-* 
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkındaki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1904 sayılı 
Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 40. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun--
ma ve Plan komisyonları raporları (1/152) (S. Sayısı: 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 41. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, Un ve Ekmek Kanu
nu Teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 42. — 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğ
retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 1/420) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. Sayısı : 575) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1976) 

X 43. — Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/421) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 299; C. Senatosu S. Sayısı : 576)4 

(Dağıtaa tarihi: 29 . 4 . 1976) 

X 44. — İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyele
ri ve öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/422) 
(M. Meclisi^. Sayısı : 300; C. Senatosu S. Sayısı : 577) 
(Dağtitma tarihi: 29 .4.1976) 

X 45. — Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/423) (M. 
Medisi S. Sayısı : 301; C. Senatosu S. Sayısı : 578) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1976) 
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X 46. — Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğ- j 

retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez- I 
kereleri (M. Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/424) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sayısı : 579) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1976) 

X 47. — İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Kar- I 
raa Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve I 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri I 
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/425) (M. Mecli
si S. Sayısı : 303; C Senatosu S. Sayısı : 580) (Da
ğıtma tarihi: 29 . 4 .1976) 

X 48. — 27 . 11 . 1973 tarih ve 1787 sayılı Kanuna 
ek Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/426) (M. Mecli
si S. Sayısı : 304; C. Senatosu S. Sayısı : 581) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 4 . 1976) 

X 49. — Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğ- I 
retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Kar- I 
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve | 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. I 
Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/427) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 305; C. Senatosu S. Sayısı : 582) (Dağıtma ta
rihi : 29.4 .1976) 

X 50. — Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üye- I 
leri ve öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve I 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri- I 
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 
1/428) (M. Meclisi S. Sayısı : 306) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 2 1976) 

X 51. — Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M, Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 1/429) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 307; C. Senatosu S. Sayısı : 585) (Dağıtma 
tarihi: 29 . 4 . 1976) 

X 52. — Diyarbakır Üniversitesi öğretim üyeleri ve ı 
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke- jj 
releri (M. Meclisi : 1/332; C. Senatosu : 1/431) (M. | 
Meclisi S. Sayısı : 308; C. Senatosu S. Sayısı : 586) I 
(Dağıtma tarihi: 29 . 4 ,1976) j 
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X 53. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/333; C. 
Senatosu : 1/430) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Se
natosu S. Sayısı : 584) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1976) 

X 54. — Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/432) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 310; C. Senatosu S. Sayısı : 587) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 4 .1976) 

X 55. —"Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/435) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 311; C. Senatosu S. Sayısı : 590) (Dağıtma 
tarihi: 29 . 4 . 1976) 

X 56. — tstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/357; C. Se
natosu : 1/434) (M. Meclisi S. Sayısı : 312; C. Sena
tosu S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1976) 

X 57. — Bursa Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/415; C. Senatosu : 1/436) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 313; C. Senatosu S. Sayısı : 591) (Dağıtma 
tarihi: 29 . 4 .1976) 

X 58. — Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/420; C. Senatosu : 1/419) (M. Mecli
si S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 574) (Dağıt
ma tarihi: 29 . 4 . 1976) 

X 59. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile Ka
ya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 




