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1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, fındık üreticisinin zarara uğrama
ması için Hükümetçe alınması gereken tedbir
ler konusunda gündem dışı konuşması 347:349 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 349,351 

1. — Demokratik Parti Millet Meclisi Gru
pu adına Grup başkanvekilleri Konya Millet
vekili Özer Ölçmen ve Niğde Milletvekili 
Mehmet Altınsoy'un, Türkiye'nin iç ve dış so
runlarına Parlamenter bir çözüm bulabilmek 
amacıyle Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddesi uyarınca, Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Gensoru 
önergesi (11/5) 349:350 

2. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 
10 arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 

Sayfa 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/112) 351:352 

3. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hort-
oğlu ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin 
devletleştirilmeme nedenleri ile yabancı petrol 
şirketlerinin üretim, ithal, kâr transferleri ve 
ödedikleri vergi miktarlarını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/113) 352:354 

C) Danışma Kurulu Teklifleri 350 
1. — Demokratik Parti Millet Meclisi 

Grupu adına Grup Başkanvekilleri tarafından 
verilen ve Başbakan Süleyman Demirel Hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergenin 
(11/5) görüşülme gün ve esasına dair Danışma 
Kurulu önerisi 350 
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ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'na Devlet 
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başkanlığı tezkeresi (3/659) 350 
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Sayfa 
2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-

gün'ün, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuru
luş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi (2/601, 4/177) 354 

V. — Sorular ve Cevaplar 355 

A) Yazdı Sorular ve Cevapları $55 
1. — Samsun Milletvekili llyas Kılıcın, 

Samsun YSE Bölge Müdürünün İl Genel 
Meclisinin yıllık olağan toplantılarına katıl
madığı iddiasına ilişkin sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/1217) 355 

2. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun YSE Bölge Müdürünün keyfi tasarruf
larda bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı 
(7/1218) 355:356 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, 
siyasal düşüncelerinden dolayı işlerine son ve
rilen işçilere ilişkin sorusu ve Köy İşleri Baka
nı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/1224) 356:357 

Sayfa 
4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 

hayvancılığın geliştirilmesi ve süt üreticilerinin 
korunması için alınacak tedbirlere ilişkin soru
su ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/1228) 357:359 

5. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 
Ankara ilçe ve köylerinde kimlere orman ürün
leri dağıtıldığı ve orman kredisi verildiğine iliş
kin sorusu ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı' 
nın yazılı cevabı (7/1235) 359:360 

6. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Kars - Göle ilçesi jandarma komutanına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk' 
ün yazılı cevabı (7/1240) 360 

7. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Bodrum - Istanköy Limanları arasında sefer 
yapan teknelerin yolcu taşıma durumlarına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1258) 361:362 

8. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Muğla - Hisar mevkiindeki yerleşim yerlerinin 
durumuna ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı (7/1259) 362 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunluk olacağı muhtemel görülme
diğinden: 

30 Haziran 1976 Çarşamba günü saat 15'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15.29'da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İl hami Çetin 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

30 . 6 .1976 Çarşamba 

Tasarı 
1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 

teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle do
natılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı, (1/459) (Millî Savunma, İçişleri 
ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 

6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci maddesinin 
5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/403) <S. Sayısı : 380) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) (Gündeme) 

»•«« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : llhami Çetin (Yozgat), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 118 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin, yüksek 
sesle varlıklarını ifade etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme

lere başlıyoruz. 

VI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
sinin, fındık üreticisinin zarara uğramaması için Hü
kümetçe alınması gereken tedbirler konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır, 
sırasıyle onlara söz veriyorum. 

4 milyon fındık üreticisinin zarara sokulmaması 
için Hükümetin bazı âcil tedbirler alması gerekmek
te olduğuna dair sayın Mustafa Kemal Çilesiz, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Fındık konusu üzerinde iki milletvekili arkadaşı
mız gündem dışı konuşma yapmıştır. Bu konuşma
lardan birinin üzerinden üç hafta kadar, diğerinin 
üzerinden bir hafta kadar zaman geçtiği halde, Hü
kümet ilgilileri tarafından hiç bir cevap verilmemiş
tir. 

Gündem dışı konuşmalar, tüzüğün kabul ettiği 
bir denetim veya bilgi alma yoludur. Hükümet ilgi
lilerinin, milletvekillerinin gündem dışı yoluyla ileri 
sürdükleri temennileri kulak ardına atmalarını, de
mokratik parlamenter sistemle bağdaştırmak müm
kün değildir. İlgililerin bu sükûtu karşısında mesele
yi tekrar huzurlarınıza getirmek mecburiyetinde kal-
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dım. Umarım ki ilgili Bakan dile getirilen konu hak
kında izahat vererek büyük bir bölgeyi alâkadar eden 
bu mühim meselenin ele alınış şeklini buradan ka
muoyuna duyursun. 

Muhterem arkadaşlarım, fındık, tek başına bü
tün ihracat gelirimizin 1/6 ini karşılayan, yılda 100 
milyon dolardan fazla döviz sağlayan önemli bir 
ihraç ürünümüzdür; ülkemizde 4 milyon yurttaşın 
geçimini sağlayan ve başta gelen tarımsal ihraç mah
sullerimizden biri olarak ekonomimizi geniş şekilde 
etkiler. Yurt içinde tüketimi bütün gayretlere rağ
men artırılamamış, % 3 ilâ % 4 civarında kalmıştır. 
% 97'si ihraç edilmek zorunluğunda olan kuvvetli 
bir gıda maddesidir. 

Dünya fındık ihracatının yaklaşık olarak 2/3'si 
ülkemizden yapılmaktadır. Fındığın yetiştiği bölge
lerin ekonomik çıkarları da, bu ürünün değerlenmesi 
ile çok yakından ilgilidir. Bu özellikleri nedeni ile hü
kümetler fındık konusuna daima yakın ilgi göstermiş
lerdir. Bilhassa Üçüncü inönü Hükümeti Zamanın
dan bu yana, bu ilgi destekleme alımlarıyla somut 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ecevit Hükümeti zama
nında fındık destekleme alımları büyük bir aşama 
göstermiş, üreticinin korunması maksadıyla 970 ku
ruş olan taban fiyat 13,50 liraya çıkarılmıştır. Oysa 
1975 yılında ihracatçı tüccarların kuruluşu olan ve 
kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen Ka
radeniz Bölgesi Fındık İhracatçılar Birliğinin siyasî 
baskılarla yapmış oldukları taban fiyat önerisine bo
yun eğen Ticaret Bakanı, ihracatçı tüccarları koruma 
pahasına 4 milyon fındık üreticisini göz göre göre 
cezalandırmıştır. 

Örneğin, 1975 yılı geçim endeksi bir evvelki yı
la nazaran % 19,8 artmış olduşu halde, Hükümet, 
fındığın taban fiyatına 50 kuruş ilâve ederek yoksul 
üreticilerin çekmiş olduğu sıkıntılara sırt çevirmiştir. 

Fındık fiyat politikasının birinci sorumlusu olan 
Ticaret Bakanına güvencesini yitiren fındık üretici
leri, «Acaba Hükümet bu yıl da bizi cezalandıracak 
mı?» diye acı acı düşünmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, yapılan tahminlere ve ilgili
lerden öğrendiğimize göre, bu «ene elde edilecek fın
dık ürünü, geçen yıllara nazaran çok eksik olacaktır. 
italya ve ispanya'da ürünün yok denecek kadar az 
olduğu söylenmektedir. Fındığın geçen yıllardan nok
san olması, dış piyasalarda, doğal olarak fiyatın ar
tışına sebep olacaktır. Memleketimizde yetişen fın
dıkların dış piyasaya satılması nedeniyle, dış piyasa
larda meydana gelecek fiyat artışlarının üreticilere 
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| yansımasını sağlamak için bu sene Hükümetçe fın-
I dığa verilecek fiyatın geçen sene fiyatının çok üze-
I rinde olması gerekir. Yapılan üretim masrafları; 
I meydana gelen pahalılıklar, işçi, nakliye, çuval, güb-
I re ve ilâç ücretlerindeki artışlar sebebiyle geçen yıl-
I ların çok üstündedir. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği uzmanlarının yap
mış olduğu hesaplara göre, bir kilo fındığın daldan 

I toplanıp pazara gelinceye kadar maliyet masrafı, 
I 13, 88 lira olarak tespit edilmiştir. 

I BAŞKAN — Sayın Çilesiz, lütfen sözlerinizi ta
mamlayınız. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
I Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

I Buna kanunî hak olan % 30 üretici kârı ilâve 
I edilirse, % 50 randımanlı bir kilo kabuklu değirmen-
I lik fındığın kilosu 18,04 lira olması gerekir. Bu hesa-
I ba göre, bir tarım kuruluşu olan Türkiye Ziraat Oda

ları Birliği, 1976 yılı fındık taban fiyatının 18,04 lira 
I olması gerektiğini elbette Ticaret Bakanlığına bildi

recektir. Ancak her gün devam eden hayat pahalt-
I lığı ve zam furyası halkın tahammülünü çok aşmış

tır. 

I Evet sayın arkadaşlarım, anormal bir şekilde 
meydana gelen fiyat hareketleri, toptan eşya genel 

I endeksi ve geçinme endekslerinde büyük artışlar 
göstermiştir. 1976 yılı geçinme endeksi geçen yıla 

I nazaran % 17,2 artmıştır. Bu faktörler göz önünde 
tutularak.. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, lütfen bağlayın efen-
I dim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
I Bitiriyorum Sayın Başkanım, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Sonuna kadar gitmenize imkân yok, 
son cümlenizi rica edeceğim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Üreticinin elinde bir miktar para kalmasını sağlaya
cak bir taban fiyatının kararlaştırılması gerekir. 

I Yukarıda arz ettiğim gibi, yapılan üretim mas
raflarına göre ancak kilo başına 20 lira taban fiyatı 

I tayin edildiği takdirde, üreticinin elinde borçlarını 
olsun karşılayacak bir para kalabilir. 

i BAŞKAN — Sayın Çilesiz, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım, son cümlenizi rica edi-

I yorum. 
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MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Eğer sayın Ticaret Bakanı, geçmişte olduğu gibi 
basiretsiz tutumunu bırakıp üreticiye dönük bir fi-

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

1. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu 
adına Grup başkanvekilleri Konya Milletvekili Özer 
Ölçmen ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, 
Türkiye'nin iç ve dış sorunlarına Parlamenter bir 
çözüm bulabilmek amacıyle Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddesi uyarın
ca, Başbakan Süleyman Demirci hakkında Gensoru 
Önergesi (11/5) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gensoru önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 6 . 1976 tarihli Gensoru önergemizin 

özetidir. 
Türkiye Demokratik rejimin işlerliğini kaybetti

ği, hukuk ve ahlâk ölçülerinin zedelendiği, millî ve 
manevî değerlerin tahribe uğradığı bir bunalım dö
neminde bulunmaktadır. Bunalımın uzayıp - gitmesi 
devletimize vücut veren manevî temellerini ve millet 
bütünlüğünü sağlayan ortak inançlarını zayıflatırken, 
vatandasın da bir ahlâk ve fazilet rejimi olan demok
rasiye inancını kaybettirmektedir. 

Günümüzde komünizm ve her türlü anarşinin 
tırmanışı hükümetin boyunu aşacak ölçüye ulaşmış 
ve bu husus bizzat hükümet başı ve üyelerince de-
faatle itiraf edilmiştir. 

Kuruluş gayelerini komünizmle mücadele olarak 
ilân edenler, acizlikleri, vurdumduymazlıkları ve ai
levî maluliyetleri dolayısıyle komünizmin yeşerip 
gelişeceği bir ortamı bizzat elleriyle sulamaya de
vam etmektedirler. Âciz iktidarlar her türlü kanun
suzluğa meşruiyet, her türlü ahlâksızlığa tabiilik ka
zandırırlar. Bugünkü iktidar Türk siyasî hayatında 
aczin, inançsızlığın ve teşkilâtlanmış çıkarcılığın tem
silcisi haline gelmiştir. Bu durum yurdumuzdaki her 
türlü kanunsuzluğa cüret, her türlü yıkıcı girişime 
yaşama imkânı verdiği gibi devamı halinde vatan
daşta, hırsızlığa, rüşvete, irtikâba karşı bir muafiyet 
kesbettirecektir. 

(1) 11/5 Esas Numaralı Gensoru Önergesinin 
tam metni tutanağa eklidir. 

yat -politikası takip edecekse, kanıtlanmış hesaplara 
dayanan tedbirleri şimdiden alması gerekir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çilesiz. 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Türkiye'de işlenen kanunsuzluklar ve suçlarda ar
tış doğrudan Hükümete ve onun basına atıf yapıl
makta ve bir nispetleme ile bu husus kanunsuzlukla 
ra da gerekçe olarak gösterilmektedir. 

Kamplaşma ve cepheleşme bütün anayasal kuru
luşlar içine çabuk üreyen bir virüs gibi sokulmuştur. 

Türk Milletinin iftihar kaynağı olan Ordusunun 
dahi en yüksek komuta kademeleri bugünkü iktida
rın ucuz ve günlük politika hesaplarına kurban edi
lerek birbirine düşürülmüş ve yıpratılmıştır. Aslında 
hükümetin kendi amaline hizmet için tezgâhladığı 
bu yıpratma şahıslardan- ziyade ordumuzun manevî 
değerlerine vurulmuş bir darbedir. 

Demirel hükümeti izlediği kararsız ve hesapsız 
dış politika ile Cumhuriyet tarihinde komünistler cep
hesine en çok yaklaşan hükümet durumuna gelmiş
tir. Cephe yetkilileri bir taraftan «Türkiye Milletler
arası komünizmin Rusya'da yönelttiği tehdit al
tındadır» derlerken diğer taraftan milletlerarası ko
münizmin merkezleriyle dostça ilişkilerden bahset
mekte ve onları dakikalarca TRT ekranlarına çıkart
makta bir beis görmüyorlar. 

Demirel Hükümetinin ülkede yarattığı siyasî ve 
iktisadî buhrandan daha önemli olanı devletin ve 
milletin manevî yapısını tahrip eden maneviyat ve 
ahlâk buhranıdır. 

Milletleri ayakta tutan üç ana sütun olan din, 
ahlâk ve hukuk bugün siyasî istismarlar yüzünden 
temellerinden sallanmaya başlamış ve milletimizin 
bekası için en büyük tehlikeyi işaret eder hale gel
miştir. 

Manevî değerleri koruyacaklarını söyleyerek ikti
dar olanlar bunları en fahiş şekilde şahsî ve siyasî çı
karlarının vasıtası yapmışlar ve bu suretle manevî 
değerlere en büyük ihaneti işlemişlerdir. 

Okul, kışla ve cami, iktidar nimetlerini paylaşma 
hırsına kurban edilmekte ve parsellenmektedir. Bu
gün Türkiye'de iktidar nimetlerini paylaşanların dı
şında herkes bir ümitsizlik ve şikâyet haleti rühîyesi 
içindedir. İşçi, çiftçi, memur, emekti, tüccar ve hat
ta devletin başı Cumhurbaşkanı şikâyetçidir. Bu va
him r arama çare bulması gereken milletin meclis-
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leri de meşru platform olma niteliğini bu iktidarın 
elinde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmak
tadır. En önemli iç ve dış sorunları dahi Meclise ge
tirme ve hesap verme lüzumu hissetmeyen, Meclisle
rin yasama ve denetim görevlerini arka plana itmeye 
çalışan hükümet, başı ve kendi hakkındaki rüşvet 
ve yolsuzluk iddiaları için kurulan komisyonları da
hi çalıştırmamaktadır. 

Siyasî tarih, milletlerin demokrasiye inançlarını 
kaybettikleri dönemlerin hemen peşinden dikta veya 
komünist rejimlerin takip ettiğine dair örneklerle do
ludur. Endişemiz Türkiye'nin bugün bu uçurumun 
eşiğine getirildiği noktasında toplanmaktadır. 

Demokratik sağ görüşün temsilcisi olan D. P. 
Grupu işte bu yukarda özetlenen gerekçeler muvace
hesinde Türkiye'nin içinde bulunduğu buhrana par
lamenter bir çözüm bulabilmek amacıyle Anayasanın 
89 ncu ve Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci mad
desi gereğince Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
bir Gensoru açılmasını saygılarıyle arz ederiz. 

24 . 6 . 1976 

D. P. Millet Meclisi Grupu adına Grup 
Başkanvekilleri 

Konya Niğde 
Özer Ölçmen Mehmet Altınsoy 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu adı
na Grup Başkanvekilleri tarafından verilen ve Başba
kan Süleyman Demirel hakkında gensoru açılmasına 
ilişkin önergenin. (11/5) görüşülme gün ve esasına 
dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önerge
siyle ilgili .olarak bir Danışma Kurulu önerisi vardır, 
okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 77 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu adına, 

Grup Başkanvefcillerd tarafından verilen ve Genel 
Kurulun 30 . 6 . 1976 tarihli 118 nci Birleşiminde oku
nan, Başbakan hakkındaki gensoru önergesinin, Ana
yasanın S9 ncu maddesine göre gündeme alınıp alın
mayacağı konusunun, Millet Meclisli gündeminin özel 
gündem kısmında yer alması, görüşmelerin Genel 
Kurulun 7 . 7 . 1976 Çarşamba günkü birleşiminde 
yapılması ve bu görüşmelerde, içtüzüğün 61 nci mad
desindeki sürelerle kayıtlı olmaksızın, Hükümet ve si

yasî parti grupları adına yapılacak konuşma süreleri
nin en çok l'er saat, önerge sahiplerinden birinin 
yapacağı konuşma süresinin en çok yarım saat olma
sı önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclîsi Başkanı 

A. P. Grupu 
Başkanvefcili 
Oğuz Aygün 
D. P. Grupu 

Görevlisi 
Vedat Önsal 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

AH Nejat Ölçen 
M. S. P. Grupu 

Başkanvefcili 
ŞeVket Kazan 

C. G. P. Grupu Başkanvekiîi 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu alınan karar gereğince gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmaması hususundaki görüşmeler 
Genel Kurulun 7 . 7 . 1976 Çarşamba günkü Birle
şiminde yapılacaktır. 

Ç) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu'na Devlet Bakanı Gıya-
settin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/659) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Tanıtma 

Bakam Lütfi Tokoğlu'nun dönüşüne kadar; Turizm 

ve Tanıtma Baaknlığına, Devlet Bakam Gıyasettin 
Karaca?nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama-
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var
dır, okutyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel görünümü itibariyle bir tarım ülkesi olan ve 

nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşa
yan ülkemizde, tarımsal faaliyetlerin yurt ekonomisi
ne katkısı ve yurdumuzun ekonomik gelişmesindeki 
payının önemi tartışmasız bir gerçektir. 

Ancak, her gelişmekte olan ülkede olduğu gibi yur
dumuzda da tarımsal sahada verimlilik düşüktür. Ta
rımsal safhada arzulanan verimliliğin sağlanması, her 
şeyden önce gerekli yatırımların yapılmasını ve ye
terli teknik bilgi ile birlikte modern tarım yöntemleri
nin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

'Bilindiği üzere, her müteşebbis ya işletmenin yarat
tığı artık değerler sonucu yapılan tasarruflardan, ya 
da yabancı kaynaklardan olanak sağlamak suretiyle 
yatırımlarını gerçekleştirebilmektedir. Oysa, 1963 ta
rım sayımı sonuçlarına göre 3 100 250 çiftçi ailesi ol
duğu saptanan yurdumuzda, çiftçi ailelerinin % 68,78' 
ini oluşturan ve işlenen toprakların % 24,8'ini işleyen 
1 ilâ 50 dekar arasında araziye sahip 2 132 288 çiftçi 
ailesi ile keza çiftçi ailelerinin % 27,51'ini oluşturan 
ve işlenen toprakların % 41,7'sini işleyen 51 ilâ 200 
dekar arasında toprağa sahip 852 825 çiftçi ailesinin 
yurdumuz gerçekleri dikkate alındığında değil gerekli 
sermaye için yatırım yapabilmek, günlük iaşelerini bi
le sağlayabilmelerini ve yaşamlarını sürdürebilmelerini 
bir mucize saymak gerekir. 

Çiftçi aile sayısının % 96,29'unu oluşturan ve ta
rımsal yurt topraklarının % 65'inde faaliyet gösteren 
bu işletmelerin, verimliliğin düşük oluşu yanında bü
yük bir pazarlama sorunu ile de karşı karşıya bulun
maları nedeniyle yatırım için gerekli sermaye ihtiyaç
larını kendi bünyelerinden karşılamaları mümkün ola
mamakta, bu işletmeler için yatırım yapabilmek adına 
kredi dediğimiz yabancı kaynaklardan yararlanabilme 
şanslarına bağlı kalmaktadır. 

Öte yandan, yapılan bölgevî araştırmalara göre ta
rımsal, kredilerin % 45'inin resmî kurumlarca, % 55' 
inin de «Teşkilâtlanmamış kredi kurumlarınca, karşı
lanmakta olduğu anlaşılmıştır. Mevcut bu bozuk kre

di düzeninin, toprak dağılımındaki seyri izleyeceği de 
açıktır. Bu itibarla, «Teşkilâtlanmamış kredi kurumla
rından, büyük ölçüde yararlanmaya mecbur çiftçi ai
lelerinin % 96,29'unu oluşturan küçük çiftçilerin de 
her geçen gün daha da yoksul duruma düşecekleri 
tabiîdir. 

Esasen, tarımsal sabada gerekli olan kredi ihtiya
cının alt sektörler de dikkate alınmak suretiyle ne ka
dar olduğu, bunun ne ölçüde karşılandığı ve ne gibi 
tedbirler alınması gerektiği de bilinmemekte, yurdu
muzda belirgin bir tarım kredi politikası da uygulan
mamaktadır. Bu nedenle de, Et - Balık Kurumundan, 
yalnızca büyük çiftçilerin ve besiciliği ticaret konusu 
haline getirmiş kişilerin faydalanabileceği inanca dü
zeyi içinde faizsiz büyük krediler sağlanırken, aynı 
konudaki küçük çiftçiler Ziraat Bankasından % 11 
faizle ve binbir zorlukla yetersiz olarak, Şeker Şirke
tinden % 15 faizle alabilmekte, büyük çiftçiler ise 
Ziraat Bankasından bu konudaki % 9 faizli krediler
den yararlanabilmektedirler. Öte yandan, örnekte gö
rüldüğü gibi, aynı konuda, ülkemizde bu amaçla ku
rulmuş Ziraat Bankası bulunduğu halde, amaçları kre
dinin çok dışında olan Et - Balık Kurumu ve Şeker 
Şirketi de kredi vermektedir. Uygulamada diğer ko
nularda da avans, veresiye satış veya hibe adı altın
da «Çoğunluğu büyük toprak ağaları ve büyük çift
çilere yarayan, Ziraî Donatım Kurumu, Tekel, Köy İş
leri ve Orman bakanlıkları gibi kuruluşların da deği
şik şartlar ve faiz veya masraf külfetleri yüklemek 
suretiyle çiftçilere kredi verdikleri müşahade edilmek
tedir. 

Tarımsal kredi konusundaki küçük çiftçi aleyhin
deki bu düzen bozukluğu, kredi için başvurduğumuz 
Dünya Bankasınca da saptanmıştır ki, 12 Ekim 1971 
gün ve 13984 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
7/2963 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle onanan yaş 
meyve ve sebze ihracatı projesi ile ilgili «Geliştirme 
Kredi Anlaşması »nda ziraî krediler konusunda ince
leme yapılması hükme bağlanmış, ancak bu inceleme 
ne yazık ki bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. 

Türk tarımında büyük bir rolü olan bozuk kredi 
düzeninin ıslabı amacıyle; 

a) Yurdumuz tarımsal kredi ihtiyacının alt sek
törleri de ihtiva edecek şekilde saptanması, 

b) Tarım kredi politikasının belirlenmesi, 
c) Malî kaynakların saptanması, 
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•d) Kuruluşlar ve kredi usullerinde yapılacak dü
zenlemelerin tespiti, 

e) Öncelikle kredi programlarının belirlenmesi, 
Açılarından tarımsal kredi konusunda Meclis 

Araştırması açılmasını zorunlu görerek, Anayasamı
zın 88 nci içtüzüğümüzün 102 nci maddeleri uyarınca 
Meclis Araştırması için gereken işlemin yapılmasını 
saygılarımızla' arz ederiz. 

İzmir İzmir 
Neccar Türkcan Kaya Bengisu 

Erzincan İzmir 
Hasan Çetinkaya Kemal Önder 

GBalıkesii! Burdur 
Necati Cebe Osman Aykul 

îzmir İstanbul 
Süleyman Genç M. Emin Sungur _ 

İstanbul Kırşehir 
H. ©asri Akkiray Sait Şayiam 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir, 

3. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ye 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/113) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 6 . 1976 tarihli Meclis Araştırması öner

gemizin özetidir. 
Petrol, çağımızda, gelişmiş ülkelerde gelişme yo

lunda veya geri bıraktırılmış yoksul toplumlar arasın
da büyüık bir çıkar savaşma neden olmuştur ve ol
maktadır. Büyük devletler ekonomilerini dengeleye
bilmek için dünyadaki belirli petrol kaynaklarını el
lerinde tutmak amacıyle çeşitli manevralar çevirmek
tedirler. A. B. D. nin Güney Asya'dan çekilerek Or
tadoğu ve Basra Körfezi bölgesine yerleşmesi, bura
daki petrol yataklarına egemen olma stratejisinin açık 
belgesidir. Lübnan iç savaşının temelinde yatan ne-

(1) 10/13 Esas numaralı Meclis Araştırması 
önergesinin tam metni tutanağa eklidir. 

denler arasında da gene petrol kaynaklarına sahip 
olabilme politikası vardır. 

Türkiye'miz de petrol ülkeleri arasındadır. An
cak biz, bu son derece hayatî yeraltı zenginliğini bu
güne kadar değerlendirmiş değiliz. 6326 sayılı Ka
nunla ülkemize yerleşen A. B. D. ve İngiliz kökenli 
çokuluslu şirketler petrol zenginliğimize resmen am
bargo koymuşlar, bu çok hayatî kaynağımızı ipotek 
altına almışlardır. 1945'lerde başgösteren bu durum 
günümüze kadar yaygınlaşarak süregelmiştir. Türki
ye'mizin petrol zenginliği şu anda yabancı şirketlerin, 
çok uluslu tekellerin kontrolü, denetimi ve yönetimin
dedir. Bir örnek; 

Bski kârlarını devam ettirmek isteyen yabancı şir
ketler MC'nin kararnamelerle tespit edilen fiyatları 
değiştirmek için büyük çabalar göstermişler ve böy
lece büyüyen kamu oyuna yansıyan petrol kavgasın
da bugün Cephe Hükümetince görevden alınan Pet
rol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Gönenli, 
1 nci Hukuk Müşaviri Birgül Kipöz, Petrol Müşaviri 
Abdullah Küt küt şirketlerce istenmeyen bürokratlar 
haline gelmişler, Cepheye de böylece empoze edilmiş
lerdir. 

Petrol zenginliğinin ulusal bağımsızlık ve egemen
lik ilkesi açısından değerini anlatmaya mecburuz. 
Ancak şunu belirtebiliriz. Yeraltı ve yer üstü servetle
rini özgür biçimde bullanamayan devletlerin ve top
lumların tam bağımsız, tam egemen olduklarını söy
lemek imkânsızdır. Ergeç istiklâlleri tehlikeye düş
müştür. 

1974 istatistiklerine göre petrol tüketimi 13 mil
yon tona ulaşmıştır. Bunun ancak 3 milyon tonu yer
li üretime dayalıdır. Yani bir yılda 10 milyon ton do
layında petrol ithali zorunda bıraikıknışızdır. Bu da 
Türk lirası karşılığı 10 milyarın yabancı ülkelere ak
tarılması demektir. Petrol ithalâtının bütün bir yıllık 
ithalâtımız içindeki yerine gelince bu yüzde 30 gibi 
yüksek bir rakam göstermektedir. Planlama Teşkilâ
tının tahminlerine göre ülkemiz 1980'lerde ithal ede
ceği petrol için bugünkü rayiçle 25 milyar Türk li
rası ödeyecektir. Enflasyon hızı ortalama hesaplan
dığında o tarihte 25 milyarın 50 ilâ 60 milyar liraya 
eş olacağı beklenmektedir. 

Çokuluslu şirketlerin hesaplarını ve faaliyetlerini 
araştıran A. B. D. Senatosu Komisyonunda meselâ 
Möbil'in son on iki yıl içinde yalnız İtalya'da sağcı 
partilere ve kuruluşlara milyarlarca Türk lirası tuta
rında dolar verdiği açıklanmıştır. Türkiye'mizde ay
nı şeylerin yapılmadığı kimse iddia edemez. Hemen 
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hatırlatalım: Yabancı petrol şirketleri ülkelerine 
transfer etmedikleri yıllık kârlarının bir bölümünü 
Merkez Bankasına yatırmakta, zaman zaman bura
daki hesaplara kâh inme, kâh yükselme olduğu bilin
mektedir. Türkiye'mizde özgürlükçü demokratik reji
min yerleşmesinden endişeye kapılan emperyalist 
devletlerin çokuluslu şirketler aracılığıyle sağcı ör
gütleri, tutucu kişi ve zümreleri parayla beslemesi 
çok normaldir. 

Ülkemizde son rakamlara göre 3 milyon ton do
layında petrol çıkarılmıştır. Bir de komşularımıza ba
kalım: Sovyetler Birliği aynı dönemde 390 milyon 
ton, tran 252 milyon ton, Irak 68 milyon 500 ton, 
Romanya 15 milyon ton, Suriye 6 milyon 500 bin ton 
petrol elde etmiştir. 

ATAŞ Rafinerisi Mobil, Shell ve BP şirketleri
nin yönetimindedir. Bu şirketler ve benzerleri petrol 
üretimi gereikçesiyle geldikleri veya getirdikleri halde 
bugüne kadar yerli petrol çıkarmak yerine genellikle 
ithal yolunu tercih etmişlerdir. Açtıkları kuyular gös
termeliktir ve daha çok aydın kamu oyunu, baskı 
gruplarını avutmak çabasına yöneliktir. Ayrıca bu 
şirketler yerli petrolün yüzde 70'ini pazarlayarak da 
başka bir sömürüyü sürdürmektedirler. 

İngiliz kökenli BP şirketi için İran'dan bir örnek 
verirsek petrol şirketlerinin nasıl çalıştıkları kanımız
ca anlaşılacaktır. 1950 yılında İran'da tek hâkim şir
ket BP idi. O tarihte 32 milyon ton petrol üretilmişti. 
BP bundan net kâr olarak 33 milyon sterlin almıştı. 
İngiltere'ye vergi olarak 51 milyon sterlin ödenmiş
tir. İran Hükümetine ödenen ise sadece 16 milyon 
sterlin idi. 

Ataş Rafinerisinin ilk Kıbrıs bunalımı ile 1974 
Barış Harekâtımız sırasında ordumuzun petrol ihti
yacını nasıl kösteklediği artık hemen herkesin bildiği 
gerçeklerde olmuştur. 

Biliyoruz ki, petrol meselesi bir araştırma önerge
sinin kısıtlı sayfalarına sığdırılacak cinsten basit bir 
mesele değildir. Bunun bir Meclis Araştırması açıla
rak incelenmesi ve bütün yönleriyle, bütün ayrıntıla-
rıyle ortaya dökülmesinde ulusal çıkarlarımız ve ulu
sal güvenliğimiz için saymakla bitmez yararlar var
dır. 

Petrol meselesi 1954 yılından başlanarak bugüne 
kadarki durumuyle belgelere bağlanmalıdır. 

Yabancı şirketlerin 1954'ten bu yâna ürettikleri 
petrol ile ithal ettikleri petrol miktarları, kâr trans
ferleri ve ödedikleri vergiler mutlaka bilinmelidir. 

Ataş Rafinerisinin devletleştirilmemesi veya milli-
leştirilmemesinin sebepleri bir bir anlaşılmalıdır. 

Yabancı şirketlerin tutucu partilere ve yan örgüt
lerine para yardımı yapıp yapmadılkarı yerli ve ya
bancı kaynaklardan mutlaka öğrenilmelidir. 

Bugüne kadar petrol kuyusu açmayan şirketlerin 
var olup olmadığı? Bunların neyle uğraştıkları belge
leriyle birlikte gözler önüne serilmelidir. 

Ulusal kuruluşlarımızın çalışmasını köstekleyen, 
engelleyen formalitelerin ardındaki gerçekler bulun
malıdır. 

Türkiyenıiz petrol zenginliğine rağmen petrole ba
ğımlı bir ülke olmaktan kurtarılmalıdır. 

Bunların ve buna bağlı meselelerin aydınlatılabil
mesi için Meclis Araştırmasını zorunlu görmekteyiz. 
Anayasamızın 88 ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri 
uyarınca Meclis Araştırması açılması için gereken iş
lemin yapılmasını saygılarımla arz ve rica ederiz. 

Gaziantep 
ibrahim Hortoğlu 

Hatay 
Sabri İnce 

Tokat 
Haydar Ulusoy 

Tokat 
Ali Kurt 
Denizli 

Hüdai Oral 
Ankara 

llyas Seçkin 
Yozgat 

Nedim Korkmaz 
Elâzığ 

Orhan Senemoğlu 

Kars 
Davut Aksu 

Adana 
Osman Çıtırık 

Hatay 
Malik Yılman 

Trabzon 
H. Kadri Eyüboğlu 

Sivas 
Nazif Aslan 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

Adana 
Hasan Cerit 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

Giresun 
Vamık Tekin 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 
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Ç) TEZKERELER VE 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/601, 4/177) 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 38 nci maddesine 
göre bir önerge vardır. Bu önerge geçen birleşimde 
okunmuş, ancak çoğunluk kalmadığından oylaması 
yapılamamıştı. Şimdi bu önergeyi tekrar okutup oy
larınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1773 sayılı «Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuru

luş ve Yargılama Usulleri» hakkındaki Kanunun 1 nci 
ve 6 nci maddelerinin, Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşme açılmaksızın oylanması, İçtüzüğe ve dolayısıyle 
Anayasaya aykırı görüldüğünden, sözü edilen madde
lerin biçim yönünden iptaline ve bu nedenle öteki 
maddelerin de 22 . 4 . 1962 günlü 44 sayılı Kanu
nun 28/2 maddesi yetkisine dayanılarak iptaline ve 
bu iptal kararının Resmî Gazetede yayınlanmasından 
başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine Anaya
sa Mahkemesince karar verilmiş ve karar 11 Ekim 
1975 günlü...» 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ayağa kalk. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Çüş, çüş... (C. H. 
P. sıralarından 10 kişinin ayağa kalkması.) 

BAŞKAN- — Oturun efendim, önerge bittikten 
sonra... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz ayakta 
bekleriz efendim, 

«... 15380 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 
Anayasanın 136/2 maddesinde aynen, «Devletin 

ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çoğunluğumuz 
yoktur efendim. 

BAŞKAN — Çoğunluk olmadığını iddia ediyor
sunuz. 

isimleri tespit ediyorum: Nurettin Karsu, Nihat 
Saltık, Reşit Ülker, ibrahim Hortoğlu, Süleyman Mut
lu, Fahri Özçelik, Osman Orhan Çaneri, Kemal Ana-
dol, Obdi Özkök, Hayrettin Uysal, Ali Nejat Ölçen. 

Yoklama yaptırıyorum efendim. 

ÖNERGELER (Devam) 

i ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aley
hine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin güvenli
ğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kurulur.» hükmü mevcuttur. 

Yukarıdaki Anayasa hükmüne göre, nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
Devlet güvenliğini doğrudan doğruya ilgilendiren suç
lara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin kurulması hakkındaki Kanunun çıkarılması ve 

I Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereğince 11 Ekim 
1976 tarihine kadar yürürlüğe girmesi gerekmekte
dir. 

Bu nedenle hazırlamış olduğum «Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkın
daki Kanun Teklifimi 27 . 4 . 1976 tarihinde maka
mınıza sunmuş bulunmaktayım. 

Bilâhare mensup olduğum A. P. Millet Meclisi 
Grupu tarafından benimsenen «Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri» hakkındaki 
Kanun Teklifi de Yüce Parlamentoya sevk edilmiş-

| tir. İki teklif arasında esaslı fark T. C. K.'nun 163 
i ncü maddesine giren suçlara hangi mahkemelerin ba

kacağına aittir. 
I Sözü edilen Kanunun, Parlamentonun tatile gir

mesinden önce çıkması gerektiğinden, Anayasa Ko
misyonunda uzun süreden beri müzakeresine başlan
mamış olan «Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri» hakkındaki Kanun Teklifimin, 
İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi gereğince doğrudan 
doğruya Millet Meclisi Gündemine alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

I (Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye?.. 

Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz kalmamıştır. Gündemdeki kanun 

j tasarı ve tekliflerini sırasıyle görüşmek için, 1.7.1976 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.27 

^ - »4 

III. — YOKLAMA 
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V. — SORULAF 

A) YAZILI SORUl 

1. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Samsun 
YSE Bölge Müdürlüğünün İl Genel Meclisinin yıllık 
olağan toplantılarına katılmadığı iddiasına ilişkin so
rusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı ce
vabı. (7/12 Î7) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
4 .-5 . 1976 

Samsun Milletvekili 
tlyas Kılıç 

1. — Samsun İl Meclisinin yaptığı yıllık olağan 
toplantıları elliüç gün devam etmiştir, (takriben) Bu 
süre içinde üyelerin beyanına göre valinin ısrarlarına 
rağmen İl YSE Müdürünün bu toplantılara sadece bir 
gün geldiği doğru mudur? Doğru ise köylü için son 
derece mühim olan bir görevi yapmakla yükümlü şah
sın bu derece müesseselere ve amirlerine karşı sorum
suz davranmasının sebebi nedir? 

2. —- Vezirköprü İl Genel Meclisi Üyesi ve aynı 
zamanda Köy Yolları Birliği Başkanı olan Hüseyin 
Şengül'ün 4 . 1 1 . 1975 tarihinde Samsun'da münte
şir Demokrasinin Müdafii Gazetesinde bir muhtıra 
başlıklı yazısında YSE Müdürlüğünde vaki yolsuzluk 
ve usulsüzlüklerle ilgili yedi sorusuna bugüne kadar 
neden cevap verilmemiştir? Bu hadiseleri Bakan ola
rak nasıl karşılıyorsunuz ve sorumsuzlukları, yolsuz
lukları takiple yükümlü bir Bakan olarak el koymayı 
ve sorumlular hakkında takibat yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

3. — Seçimlerde A. P. İlçe Başkanını YSE araba
larında taşıyan Mühendis Adnan Ük'ün bu kanunsuz 
hareketinden dolayı Vezirköprü Asliye Ceza Mahke
mesince 7 gün hapse mahkûm edildiğini biliyor musu
nuz? Biliyor iseniz ya da şimdi öğrenmiş bulunuyor
sanız adı geçen mühendis hakkında ilgili daire olarak 
idarî bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 30.6.1976 

Tetkik vb Plân. Koord. Kur. Bşk.'lığı 
Sayı: 06 - 04/838, 006593 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Gen. Sek. Kan. Müd. 17 . 5 . 1976 gün ve 
7/1217 - 4228/32359 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili sayın İlyas Kılıç tarafından 
yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığı-

VE CEVAPLAR 
AR VE CEVAPLARİ 

miza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Samsun Milletvekili sayın İlyas Kılıç'ın yazılı soru 
önergesi cevabı 

1. — 1i Genel Meclisi Üyesi olmayan Samsun İli 
YSE Müdürü Sıtkı Karavin, kuruluşumuzla ilgili 
konuların görüşüldüğü bütün toplantılara katılmıştır. 

Diğer konuların görüşüldüğü günlerde ise dairesin
deki aslî görevi olan büro ve arazi çalışmalarını sür
dürmüştür. 

2. — Vezirköprü Köyyolları Birliği Başkanı Hü
seyin Şengül'ün Samsun'da münteşir Demokrasinin 
Müdafii Gazetesinde yayınladığı hususlar resmen Ba
kanlığıma intikal etmiş değildir. 

Suç niteliği taşıyan hususlarda Bakanlığımın ge
reğine tevessül edeceği tabiîdir. 

3. — Samsun İli YSE Müdürlüğü sanat sınıfı yevmi
yeli elemanlarından Mühendis Adnan Ük dairenin res
mî binek arabasına sivil şahıs aldığından 237 sayılı 
Taşıt Kanununa muhalefetten Vezirköprü Adliyesi ta
rafından yargılanmış olup 7 gün hapis cezasına çarp
tırılarak bilâhare cezası tecil edilmiştir. 

Bakanlığımca da adı geçen şahıs bu suçundan do
layı Yol İşleri Şefliği görevinden alınmıştır. 

2. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Samsun 
YSE Bölge Müdürünün keyfî tasarruflarda bulunduğu 
iddiasına ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyrazın yazılı cevabı. (7/1218) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Samsun Milletvekili 

tlyas Kılıç 

1. — Vezirköprü YSE Şantiyesine işçi olarak alı
nan Cafer İnce ve Aydın Günel isimli vatandaşların 
ilgililer tarafından bilâhara komünist oldukları iddia-
sıyle işe başlatıldıklarından 8 gün sonra işten çıkartıl
dıkları ve bugüne kadar da işe alınmadıkları doğru 
mudur? Doğru ise işten çıkartılma sebebi adlî bir ka
rara bağlanmış mıdır? Bağlanmamış ise, işe iade edil
memelerinin ve sekizer günlük yevmiyelerinin öden-
memesinin sebebi nedir? 
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2. — Verzirköprü'de kurulan Kereste Fabrikasın
da; Vezirköprü köy yollarına ait bir grayderin YSE 
Müdürü Sıtkı Karavin'in bende mahfuz yazılı emri
ne göre fabrika müteahhidi Recai Semizoğlu'nun em
rinde 33 gün çalıştığını ve 33 günlük yevmiye karşılı
ğını adı geçen müteahhide fabrika müdürünün öde
mediği için fabrika müdürünün tayin edildiğini biliyor 
musunuz? Hadisedeki usulsüzlük meydana çıkınca ola
yı veya bu usulsüzlüğü kapatmak için ilgililerin te
şebbüse geçtiğini, fakat vilâyetten alınan olur ile pu
sulanın tarihi arasındaki farklılıktan kolaylıkla anla
şılan usulsüzlüğü ciddî bir tahkikata tabi tutmaya ve 
suçlu görülecek ilgililer hakkında kanunî kovuşturma 
yapmayı düşünü yor musunuz? 

3. — 1975 İl YSE yol programına göre Vezirköp
rü'de birçok köyün yolu yapılmamışken, Meşeli kö
yünden Durdu'nun şahsi çiftliğinin ve değirmeninin 
yolunun programa alındığı söylenmekte ve bundan 
dolayı YSE Müdürünün özel ilişkilerle parti hesabına 
fayda sağlıyacağı iddiaları doğru mudur? YSE teşki
lâtı şahıslara hizmet götüren bir kuruluş mudur? Yok
sa partizanlıktan uzak köylüye hizmet götürmek için 
kurulmuş bir teşekkül müdür? Lütfen açıklar mısınız? 

T. C. 
Köy îşleri Bakanlığı 30 . 6 . 1976 

Tetkik ve Plan.Koord. Kur. 
Başkanlığı 

Sayı : 06-04/838 
006592 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 1 7 . 5 . 1976 gün ve 

7/1218-4230/32360 sayılı yazınız. 
Samsun Milletvekili Sayın Ilyas Kılıç tarafından 

yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığı
mıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi 
cevaibı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy işleri Bakanı 

Fefa Poyraz 

Samsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç'ın yazılı so
ru önergesi cevabı: 

1. Vezirköprü ilçesindeki YSE yol şantiyesinde 
çalıştırılmak üzere 4 . 7 . 1975 gün ve 2 nolu karar s 
ile işe alınmasına karar verilen diğer 5 işçi ile bera
ber Cafer ince ve Aydın Gürel, zamanında işbaşı 
yapmadıklarından, 1 1 . 7 . 1975 gün ve 3 nolu karar, 
ile işe başlama olurları iptal edilmiştir. 

Önergede iddia edildiği gibi kişilere siyasal ka
naatlerine göre ayrıcalık tanınmamış olup, göreve 
gelmedikleri için hepsi hakkında mer'i mevzuat hü
kümleri uygulanmıştır. 

2. Bakanlığımla, Orman Bakanlığı arasında hem 
ormana ve hem de köye hizmet eden yolların yapımı 
sırasında, geri kalmış yörelerdeki dağ ve orman köy-
lerin'in süratle kalkındırılması için biran evvel altya
pı hizmetlerine kavuşturulmasında yakın bir işbirli
ği yapılmaktadır. 

Söz konusu işbirliğine dayanılarak Orman Bakan
lığının Vezirköprü ilçesinde kurulan Entegre Keres
te Fabrikası Müdürlüğünün ve Vezirköprü Kayma
kamlığının yazılı müracaatlarına istinaden, Samsun 
Valisinin malumatı dâhilinde, 3 gün süre ile grayder 
bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. 

Ancak Samsun İli YSE Müdürü tarafından veri
len grayder tahsisi ile ilgili talimat pusulası tahrif 
edilerek, tahsis müddeti 33 gün olarak düzeltilmiş 
olup, tahrifatı yapanlar mahkemeye verilmiştir 

3. 1975 ve 1976 bütçe yılı köy yolları yapım 
programlarında, Vezirköprü ilçesinin Meşeli adında 
bir yerleşim ünitesine ait yol işi mevcut değildir. 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, siya
sal düşüncelerinden dolayı işlerine son verilen işçile
re ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz' 
in yazılı cevabı. (7/1224) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. Saygılarımla. 

6 . 5 . 1976 
İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

1. Bakanlığınıza mensup kaç işçi siyasal düşün
cesinden ötürü işine son verilmiştir? işine C. H. P.'li 
oldukları için son verilen işçilerin kaçı hangi Genel 
Müdürlüklerinize mensuptur, isimlerini Genel Mü
dürlüklere göre açıklayınız?. 

2. izmir YSE Md.'İüğünden atılan ve açlığa ter-
kedilen işçilerin 11 . 3 . 1976 tarih ve 560/2049 sa
yılı vilâyet yazısının Bakanlığınızca 16 . 3 . 1976 ta
rih ve 05292 sayılı olur yazılarıyle olmuştur olur ver
diğiniz bu yazının içeriği nedir? 

3. Kaliteli işçilerin, operatörlerin, yağcıların iş
ten atılmasıyle tecrübeli olmayan ellere milyonluk 
makinelerin teslim edilmesi o makinelerin ömürleri
ni kısalttığı gibi köye gidecek hizmeti de aksatmaya
cak mıdır? 

— 356 
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4. İzmir YSE Müdürü sadist Tuncer Göktaş 
Faşist uygulama sonucu özcan Akyol, Jzzet Özgül' 
le beraber işine son verdiği gibi Ödemiş M. S. P. yö
netim kurulu üyesi Fikri adındaki bir işçinin M. S. 
P. baskısıyle durdurulması bir partizanlık örneği de
ğil de nedir? Bu partizanlığın ve faşist uygulamanın 
sizi Bakan olarak yücelteceğini mi sanıyorsunuz? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 29 . <S . 1976 

Tetkik ve Plan. Koord. Kur. 
Başkanlığı 

Sayı : 06-04-831 
006555 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 24 . 5 . 1976 gün ve 

7/1224-4244/32558 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan tarafın

dan yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakan
lığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru öner
gesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

Vefa Poyraz 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın yazı
lı soru önergesi : 

1. Bakanlığımızda siyasal düşüncesinden dola
yı işinden çıkarılan işçi mevcut değildir. 

Ancak hizmetine ihtiyaç kalmayan işçiler hak
kında yasalara göre işlem yapılmaktadır. 

2. İzmir YSE Müdürlüğünde işinden çıkarıldığı 
bildirilen işçilerden Kadir Öç; rahatsızlığına binaen 
doktordan aldığı raporla ve kendi rızası ile işten çı
karılmıştır. 

Özcan Akyol, İzzet Özgül ve Hayri Filiz adın
daki işçiler ise görevlerinde verimsiz olduklarından 
ve hizmetlerine ihtiyaç kalmadığından işten çıka
rılmışlardır. 

Bununla beraber, adı geçen işçilere toplu söz
leşme hükümleri uyarınca ihbar ödeneği olarak 
6 352, 50 TL.; hizmet ikramiyesi 3 822,30 TL.; ve kı
dem tazminatı olarak da 34 400,70 TL. olmak üze
re ceman 44 575 575,50 TL. ödenmiştir. 

Bu şahıslara 11 . 3 .1976 gün ve Per. 560-2024 
sayılı Vilâyet Oluru ve 1475 sayılı İş Kanununun 
13 ncü maddesi uygulanmış olup yasal haklarının 
tamamı kendilerine verilmiştir. 

3. Yazılı soru önergesinin üçüncü maddesin
de ileri sürülen iddialar varit değildir. Bugüne ka
dar yetenekli işçilerin işten çıkarılıp yerlerine ace
mi işçilerin alındığı doğru değildir. 

4. İş akitleri iptal edilen Özcan Akyol ve İz
zet Özgül'ün durumları ikinci maddede detaylı ola
rak izah edilmiştir. Fikri Yaldızcrnın durumu ise 
diğerlerinden farklı bulunmaktadır. Mevcut makine
lerin iş görmez hale gelmelerinden dolayı Fikri Yal-
dızcı'nın da iş akti feshedilmiş, durumun kendisi
ne tebliğinde zorunlu idari sebepler dolayısıyle ge
cikmeler olduğundan ve bilâhara yeni makinelerin 
alınması dolayısıyle hizmetine tekrar ihtiyaç du
yularak, evvelce bu işçi hakkında alınan iş aklinin 
iptal kararı kendisine tebliğ edilmeyerek işine de
vam etmesi uygun görülmüştür. 

Bu konudaki idarenin tasarrufuna dışardan 
M. S. P. dahil hiçbir s'iyasal kuruluşun müdahalesi 
olmamıştır. 

4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, hay
vancılığın geliştirilmesi ve süt üreticilerinin korun
ması için alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Gıda 
- Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm ya
zılı cevabı. (7/1228) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı rica ederim. Saygılarımla. 

13 . 5 . 1976 
Neccar Türkcan 
İzmir Milletvekili 

Soru : 
1. Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi için Av-

rupadan bilhassa Hollanda'dan damızlık inek ve ye
terli boğa ithal edilirken hayvancılığın gelişmesini 
etkileyecek başka ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 
Besicilik ve sütçülüğün desteği olarak yem fiyatla
rında bir ucuzluk düşünüyor musunuz? 

2. Ülkemizde inekçilik gelişirken süt üreticile
rinin korunması için ne gibi tedbir alıyorsunuz? Ki
losu Devlet müesseselerince 9 özel sektörce kilosu 
9.75 liraya ufak ambalajlarını 12 liraya satarken üre
tici köylüden Süt Endüstri Kurumunca kilosu 360 
kuruşa, özel sektörce 325 - 400 kuruşa alındığı ve 
bu şekilde açık sömürü düzeninin sürdüğü açıkken 
süt üreticilerinin bozuk düzen gereği Devletçe de, 
özel sektörce de sömürülmesini nasıl buluyor \e bu 
sömürüyü durdurarak üreticinin alın terini değer
lendirmeyi nasıl düşünüyorsunuz? 

— 357 — 
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3. Hükümetçe Avrupadan tereyağı • süt tozu 
ve margarin ithal ettirmenin geçici olarak yağ fiyat
larının düşmesini sağladığı, ancak ileriye dönük bü
yük bir sıkıntıya soktuğunu, dövizimizi harcattı
ğını, sütün düşük parayla toptan alıcılara satıldı
ğı için süt üreticilerini malî sıkıntıya soktuğunu, 
zarar eden üretici ineklerini kasaplara satarak hay
vancılığın ve sütçülüğün yok olmaya mahkûm ol
duğunu düşündünüz mü? Avrupa'dan tereyağı - süt 
tozu ve margarin ithaline devam edilir süt üretici
leri Hükümetçe desteklenmezse bir ay sonra süt 
fiyatlarının toptan önce 2 liraya düşeceğini daha 
sonra da sütçülük iflâs edeceği için halkımızın sü
tü karaborsada arayacağını düşünüyor musunuz? 
Bu konudaki tedbirleriniz nelerdir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 28 . 6 . 1976 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 779 
Konu : Sn. Neccar Türkcan'ın 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 5 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/.1228-4273/33081 sayılı yazı. 
îzm'ir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan tara

fından; hayvancılığın geliştirilmesi ve süt üreticile
rinin korunmasına ilişkin olarak; Bakanlığımıza 
yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüs
ha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan tara
fından hayvancılığın geliştirilmesi ve süt üreticile-
nin korunmasına ilişkin olarak Bakanlığımıza yö
neltilen yazılı soru önergesi cevabı. 

1. Üykemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve 
sütçülüğün desteklenmesi faaliyetleri ile hayvancı
lık işletmelerinin kârlılık esasına göre kurulması hu
susunda Bakanlığımızca alınan tedbir ve yapılan 
çalışmalar özetle aşağıdadır:. 

a) Bakanlığımıza bağlı kurumlardan her yıl 
köylü ve yetiştiricilere 1 500 - 2 000 baş dişi sığır 
ile 1 000 - 1 500 baş erkek sığır halk damızlığı ola
rak intikal ettirilmektedir. 

b) 904 sayılı Kanun uyarınca boğa alamaya
cak kadar fakir olan köylere bedelsiz olarak da
mızlık boğa tahsis edilmektedir. 

c) Hayvancılığın kesif olduğu bölgelerde Tabiî 
Tohumlama laboratuvarları açmak, köylü ve ye
tiştiricilerin ellerinde bulunan yerli sığırları ıslâh 
etmek suretiyle çalışmalar yapılmaktadır. 

d) Sığırcılığı geri kalmış illerde suni tohumla
manın ulaşamadığı bölgeler için köy sığırcılığını ge
liştirme projeleri adı altında projeler yanmak sure
tiyle, bu bölgeler sığırcılığının ıslâhına çalışıldığı 
ve tabiî tohumlama laboratuvarları, fakir köylere 
verilen boğalar ve köy sığırcılığını geliştirme pro
jeleri ile 1976 yılında köylüye ait 165 000 ineğin 
tohumlanacağının programlanmış bulunduğunu, 

e) Suni tohumlama hizmetlerinin yurt çapın
da yaygınlaştırılması için Doğu illeri Montafon suni 
tohumlaması projesi ile İzmir Bölgesi dondurulmuş 
sperma projesi ve Karadeniz sahil Jersey suni to
humlama idame ve tevsi projesi ile Adıyaman ili 
sığırlarının suni ve tabiî tohumlama yolu ile ıslâhı 
projeleri yapılmış ve D. P. T. tarafından kabul edi
lerek yürürlüğe konmuştur. 

Projeler dışında olmak üzere halen 222 ekiple 
suni tohumlama hizmetleri yürütülmektedir. 1976 
yılında 175 000 ineğin de suni olarak tohumlanma
sı planlanmıştır. 

2. Malûmları olduğu üzere hayvancılığı geliş
tirme Projeleri Genel Müdürlüğü özellikle iç ve 
dış kaynaklardan finansmanı sağlayarak hayvan
cılığın geliştirilmesine ilişkin projeleri belli bir di
siplin içinde uygulamaktadır. 

Bu maksatla entansif süt üretim, besi ve köy hay
vancılığını geliştirme projeleri, hayvancılık yönün
den potansiyelin elverişli olduğu yurdun muhtelif 
yerlerinde yürütülmektedir. 

Entasnsif süt üretim projesinde süt üretiminin 
artırılması, memleketin yüksek verimli damızlık 
ihtiyacının karşılanması ve rasyonel süt sığırı iş
letmeleri kurulması için yüksek verimli damızlık 
hayvan ithal edilmektedir. Entansif süt üretimi pro
jesine dayalı olarak kurulan işletmeler daha ziya
de süt endüstrisi kurumu fabrikalarının bulundu
ğu yerlerde geliştirilmektedir. Bu tip işletmelerin 
ürettikleri süte ayrıca fabrikalar belli oranlarda pi
rim vermektedirler. Bu işletmeler uzun vadeli kre
di ile desteklenmekte, işletmelerin tesisi için barı
nak damızlık, traktör dahil diğer ziraî âlet ve ma
kine temin edilmektedir. Aynı zamanda bu proje 
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dahilinde kurulan süt sığırı işletmeleri için ithal edi
len alet makinelere gümrük muafiyeti tanınmak
tadır. 

Besi projesinde yine besi potansiyeli olan 24 il
de uygulanmakta ve kaliteli et üretiminin artırılma
sı için modern besi işletmelerinin kurulmasına çalı
şılmaktadır. 

Köy hayvancılığını geliştirme projesi Erzurum, 
Kars ve Ağrı illerinin özellikleri nedeniyle hayvan
cılığın ve çiftçinin kalkınmasını hedef almıştır 

Projeli saha çalışmalarında şahıs işletmeleri ile 
köy sürüsünün (Sığır, koyun) ıslahı, ekim nöbetine 
yem bitkilerinin konulması suretiyle yem bitkileri 
tarımının geliştirilmesi, damızlık temini, işletme bi
nalarının yapımı sulama şebekelerinin tesisi ve geliş
tirilmesi, ziraî alet ve makine parkları ile gruplar, 
kooperatifler ve birlikler kurulması suretiyle hay
vancılığın geliştirilmesi faaliyetleri devam olun
maktadır. 

3. Süt üretiminin artırılması ve süt üreticisinin 
emeğinin değerlendirilmesi için müstakar bir pazar 
kurulmasını sağlamak amacıyle T. Süt Endüstrisi 
Kurumu tarafından yurdun muhtelif yörelerinde süt 
ve mamulleri fabrikaları hizmete açılmaktadır. Ku
rumun çalışmakta olan 9 fabrikasına ilâve olarak 
1976 Mart - Mayıs devresinde 6 fabrika daha işlet
meye açılmıştır. 

1976 yılı sonuna kadar 16 fabrikanın ayrıca hiz
mete girmesi programlanmıştır. Böylece sütün alın
masında ve değerlendirilmesinde daha geniş bir kit
leye hitap edilmiş olunacaktır. 

Yıllık programlarla 1977 ve daha ileriki yıllarda 
kurumun memleketin her ilinde bir fabrika kurma
sı hedef alınmıştır. 

Süt alım fiyatları kurum tarafından 1973 yılın
da litresi 170 - 225 kuruş iken 1974 yılında 225 250 
kuruşa, 1975 yılında 275 - 375 kuruşa çıkarılmıştır. 
1976 yılında ise 375 - 450 kuruş tespit edilmiştir. 
Kooperatifçiliği teşvik etmek için de gerekli pirim 
uygulanmasına devam edilmektedir. 

1 . 4 . 1976 tarih ve 7/11603 sayılı Kararname 
ile de kurumca; süt üretimini artırmak, değerlendir
mek ve fabrikaların kapasitelerini rantabl bir sevi
yeye ulaştırmak halk sağlığına uygun mamuller üret
mek gayesiyle üreticiye ve üretici kooperatiflerine 
nakdî ve aynî avans verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Kurum Merkez Bankasından kullanacağı 500 mil
yon tutarındaki bu krediyi bilhassa Doğu yöresin
de üreticilere faizsiz olarak sağlayacaktır. 

30 . 6 . 1976 O : 1 

4. Yem Sanayii Kurumu fabrikaları tarafından 
imal edilip satılan yemlerin fiyatları hammadde ma
liyeti, işletme masrafları, bayi komisyonları ve dü
şük bir kâr (Takriben % 5) esasına göre ayarlan
maktadır. Bu masraf kalemleri içinde er. büyüğünü 
hammadde teşkil etmektedir. Yemlerin imalinde çe
şitli hububat (Arpa, mısır, yulaf, çavdar) çeşitli 
küspeler (Ayçiçeği, pamuk, soya, fındık^ hayvansal 
kalıntılı yemler (Balık unu, et - kemik unu, kemik 
unu v.s.) nişasta sanayii kalıntıları (Mısır proteini, 
mısır grizi) kepek, tuz, kireçtaşı, melas çeşitli vita
minler, iz mineraller, ilâçlar v.s. kullanılmaktadır. 
Yemlerin maliyeti yem hammaddelerinin fiyatları
na göre tespit edilmekte ve hammrdde fiyatlarının 
artışına paralel olarak artmaktadır. 

işletme maliyetini esas itibariyle işçilik, amor
tisman, elektrik, t;uhar gibi işletme masrafları, ta
mir ve bakım giderleri, faizler ve kutum masrafla
rı teşkil etmektedir. Ayrıca bayilere satış fiyatı için
den % 7 civarında bayilik komisyonu ödenmekte
dir. 

Yukarıda bildirilen masıaflaıa göre teşekkül 
eden yem maliyetine yem fiyatlarının tcsbiti sıra
sında % 5 kadar bir kâr ilâve edilerek yem fiyatı 
tespit edilmektedir. Bundan sonra yeni bir fiyat uy
gulamasına gidilinceye kadar çeşitli masraf kalem
lerindeki artışa rağmen yem satış fiyat sabit kalmak
ta ve gerektiğinde kurumun zarar etmesine rağmen 
fiyat yükselmesine gidilmemektedir. 

5. — Ankara Milletvekili Cevat Önderin. An
kara ilçe ve köylerinde kimlere orman ürünler da
ğıtıldığı ve orman kredisi verildiğine ilişkin -.orusu 
ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı ceva
bı. (7/1235) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasını istirham ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Cevat Öndeı 

Sorular : 
1. Demirel Hükümeti kurulduktan sonra 1975 

Kısmî Senato seçimlerine kadar, Ankara'nın ilçe ve 
köylerinde kimlere zatî ihtiyaç kereste ve orman em
vali dağıtılmıştır? 

(1) Soru önergesine bağlı cetveller çokluğu ne-
nediyle yayınlanamamıştır. (7j 1235) sayılı esas dos
yasındadır. 
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2. Kimlere ormanla ilgili kerdi dağıtılmıştrı? 
Kimlere orman nakliye işleri verilmiştir? 

3. Bu şahısların ormanla münasebetleri nedir? 
.4. Bu şahıslardan, 1975 Kısmî Cumhuriyet Se

natosu seçimlerinde aday yoklamalarında delege 
olanlar var mıdır? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 28 . 6-. 1976 

Özel Kalem Müdürlüğü 
20/828 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . 6 . 1976 gün 7/1235-4318/33999 sayılı yazıya 

cevap. 
Ankara Milletvekili Cevat önder'in, Ankara ilçe 

ve köylerinde kimlere Orman ürünü ve kredi veril
diğine dair yazılı soru önergesi cevabı, 2 dosya ha
linde ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilginize sunarım. 
Saygılarımla. 

Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

6. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars -
Göle ilçesi jandarma komutanına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ceva
bı. (7/1240) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

31 . 5 . 1976 
Doğan Araslı 

Kars Milletvekili 

15 Mayıs 1976 Cumartesi günü Kars'ın Göle il
çesine bağlı Eski Demirkapı köyüne giden ilçe jan
darma komutanı, köy kahvesinde Bülent Ecevit'in 
duvardaki fotoğrafının indirilmesini istemiştir. 

Göle'nin Eski Demirkapı köyü de, % 80'e yak
laşan oranda C. H. P.'ne oy veren bir köydür. Ece-
vit fotoğrafları kahvelerde olduğu gibi evlerde de 
baş köşededir. 

Özel yerlerdeki fotoğrafların, kime ait olursa ol
sun indirilmesi konusunun bir jandarma komutanı
nın görevleri arasında yer almadığı bir gerçektir. 
Jandarma komutanının bu yasa dışı girişimine iliş
kin olarak İçişleri Bakanlığı aşağıdaki sorularımı 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Taşıdığı ünüformanın şerefini koruyamayan 
Göle Jandarma Komutanı Muhammet Zafer, Ecevit 
fotoraflarını indirme emrini kimden almıştır? 

2. Göle'de bir siyasî örgütün militanı gibi per
vasızca hareket eden Jandarma Komutanı hakkın
da görev yerinin değiştirilmesi ile kalınmayıp bu 
şikayetime dayalı olarak soruşturma açtırılması 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
Jandarma Genel Komutanlığı 29 . 6 . 1976 

Per : 7020-112-76.Tyn.Ş./Sb.Ks (8248) 
Konu : Önerge cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T. B. M. M. Bşk. lığının 4 Haziran 1976 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/1240-4332/34116 sayılı yazısı: 

15 Mayıs 1976 günü Kars'ın Göle ilçesine bağlı 
Eski Demirkapı köyünde, ilçe J. Bölük Komutan 
Vekili J. Üstğm. Muhammet Zafer (1969-9'in köy 
kahvesinde Bülent Ecevit'in duvardaki fotoğrafının 
indirilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan soruştur
mada; 

1. Olay günü ilçe Kaymakamı ile ilçe J. Bö
lük Komutanının depremden zarar gören ve açıkta 
kalan vatandaşlara çadır dağıtmak için gittikleri, 
çadır dağıtımını müteakip köylülerin ısrarı üzerine 
girdikleri köy odasında Bülent Ecevit'in resminin 
dahi bulunmadığı. 

2. 17 . 5 . 1976 tarihli Yeşil Göle Gazetesinde 
J. Üstğm. Muhammet Zaferle ilgili olarak çıkan 
«Jandarma Komutanı Muhammet Zafer Ecevit'in 
fotoğrafını asan köylüleri tehdit ediyor» başlıklı 
yazının Göle Sulh Ceza Mahkemesinin 1 1 . 6 . 1976 
gün ve 979/83 D. İş. Essa nolu Kararı ile tekzibine 
karar verilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

3. Göle ilçe J. Bölük Komutan Vekili J. Üstğm. 
Muhammet Zafer (1969-9) ikinci Coğrafi Bölge hiz
metini tamamlayarak 1976 genel atamalarında Çeş
me ilçe J. Bölük Komutanlığına atanmıştır. 

4. Yapılan inceleme sonucu; iddia edilen hu
suslar varit görülmediğinden anılan subay hakkın
da soruşturma açtırılmasına lüzum görülmediğini, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın Millet Meclisi 
Başkanlığına verdiği 31 Mayıs 1976 tarihli yazılı 
önergesine karşılık bilgilerinize arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 
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7. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, Bod
rum - îstanköy Limanlan arasında sefer yapan tek
nelerin yolcu taşıma durumlarına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. 
(7/1258) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazalı olarak cevaplandırılması hususunda ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Halil Dere 
Muğla Milletvekili 

Soru : 
Bodrum Limanı ile İstanköy limanı arasında se

fer yapan Türk tekneleri iş îstanköy limanında açık
ta, deniz üstünde yolcu indirmekte, sadece Türk ve 
Yunan uyruklu yolcuları Bodrum'a getirebilmekte
dir. Açrfeta yolcu indirmeye mecbur edilme, Türk 
teknelerine ilgiyi düşürmektedir. Yunan tekneleri 
Bodrum'da rıhtıma yanaşmakta, istediği sürece ka
labilmekte ve uyruk gözetmeksizin her yolcuyu İs-
tanköy'e taşıyabilmektedir. 

1. Bodrum1 da Yunan teknelerine tanınan hak
ların îstanköy limanında * Türk teknelerine tanın
masını sağlayıcı önlem ve girişimler düşünülmekte 
midir? 

2. Türk teknelerinin de uyruk gözetmeden bü
tün yolcuları taşımaları sağlanacak mıdır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı. 28 . 6 , 1976 

Deniz Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü 

Dugm : U-12/M8/228M7244 
Konu : Soru önergesi cevabı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 17.6.1976 gün 

ve Gn. Sk. Kanunlar Md. 7/1258-4393/34516 sayı
lı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin ilgideki 
yazıya ilişkin olarak alman ve Bodrum - îstanköy 
limanları arasında sefer yapan teknelerin yolcu 
durumlarına ilişkin bulunan soru önergesine ait ce
vabın iki nüshasının gereği için Millet Meclisi Baş
kanlığına ve bir nüshasının da bilgi için Başbakan
lığa ekte takdim kılındığını saygılarımla arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 6 . 1976 

Deniz Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü 

Dugm : U-l 2/1-18/2282 
Konu : Soru önergesi cevabı 

Sayın Halil Dere Muğla Milletvekili 

T. B. M. M. 

Millet Meclisi Bşkanlığına sunmuş ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istemiş bulundu
ğunuz soru önergesinde; 

Bodrum limanı ile îstanköy limanı arasında se
fer yapan Türk teknelerinin İstanköy'de açıkta yol
cu indirdikleri, sadece Türk ve Yunan uyruklu yol
cuları Bodrum'a getirebildikleri, bu durumun Türk 
teknelerine olan ilgiyi azalttığı, buna karşılık Yunan 
teknelerinin Bodrum'da rıhtıma yanaştırıldığı, iste
diği sürece kalabildiği ve her yolcuyu îstanköv'e ta
şıdığı belirtilerek; 

1. Bodrum'da Yunan teknelerine ' tanınan hak
ların îstanköy limanında Türk teknelerine tanınma
sını sağlayıcı önlem ve girişimler düşünülmektedir? 

2. Türk teknelerinin de uyruk gözetmeden bü
tün yolcuları taşımaları sağlanacak mıdır? 

Diye sorulmaktadır. 

Türk teknelerinin İstanköy'de limana yanaştırıl-
madıkları, yolcularını açıkta indirip biniirmeye mec
bur tutulduğu ve Yunanlıların bu teknelere Turist 
yolcu vermedikleri Bakanlığımızca da bilinmekte
dir. Ancak, Yunan teknelerinin Bodrum'da rıhtıma 
yanaşıp istedikleri sürece kalamkta ve istediği yol
cuyu İstanköy'e götürmekte olduğu hususunda yeni 
bir gelişme olup olmadığı konusunda araştırma 
yapılmış ve Kıbrıs hadiselerinden bu yana Yunan 
teknelerinin Bodrum'a gelmedikleri anlaşılmıştır. 

İlgililer, İstanköylülerin, Türk teknelerinin İs
tanköy'e gelmesini istemediğini bu bakımdan Yunan 
teknelerini de Bodrum'a göndermediklerini bilert-
mektedhier. 

Türk teknelerine îstanköy'den Türk ve Yunan 
uyruklular dışında yolcu vermedikleri ve bu suretle 
Türkiye'ye turist gelmesine mani olma gayesini güt
tükleri anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, bugün için mevzuubahis olmama
sına rağmen ileride Yunan teknelerinin Bodrum'a 
gelmeleri halinde, bunları rıhtıma almamak, Türk 
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ve Yunan uyruklular dışında yolcu vermemek gibi 
kısıtlamanın mevzuatımız bakımından mümkün 
olamayacağını bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

8. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
- Hisar mevkiindeki yerleşim yerlerinin durumuna 
ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok' 
un yazılı cevabı. (7/1259) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar vs İskân Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Halil Dere 
Muğla Milletvekili 

Soru : 
1. Muğla şehri Hisar mevkiinde kayaların teh

didinde bulunan yerleşim yerlerine ilişkin çalışma
lar hangi düzeydedir? 

2. Kaç yerleşim yerinin nakli öngörülmekte
dir? 

3. Yeni yerleşim yeri için ne gibi çalışmalar ya
pılmaktadır? 

4. Marmaris Hisarönü köyü Değirmen yanı 
Mahallesinde orman yangını sırasında evleri yanan 
ev sahiplerini, ev edindirme çalışmaları ne durum
dadır? 

5. Ne tür inşaat şekli düşünülmüştür? Prefab
rik ev yapımının il yetkililerince istenmediği doğru 
mudur? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Baş Müşavirlik 28 . 6 . 1976 
Dosya : 43 

Sayı : C/3-43/5204 
Konu : Muğla Milletvekili Halil 
Dere'nin yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 6 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1259,4394/34517 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Muğla - Hi

sar mevkiindeki yerleşim yerlerinin durumuna iliş
kin yazılı soru önergesine karşılık olarak hazırla
nan cevaptan iki örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz; ederim. 
Nurettin: Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

30 . 6 . 1976 0 : 1 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 28 . 6 .1976 

Özel 
43 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesine cevaptır. 

1. Muğla Şehri Hisar mevkiinde kaya düşme
si âfetine mâruz olan 45 aile tespit edilmiş ve bun
ların şehir inkişaf alanına nakli kararlaştırılmıştır, 

15 . 1 .1976 tarihinde düzenlenen yer seçimi 
protokolü ile Kışla mevkii yerleşme yeri olarak se
çilmiş ise de bilâhara Muğla Belediyesince bu ye
rin satılmış olduğu, anlaşıldığından yeni bir yerleş
me yeri tespiti gerekmiş ve mahalline jeolog gönde
rilmiştir. 

2. Yukarıdada belirtildiği üzere Muğla şehri 
Hisar mevkiinde 45 ailenin nakli kararlaştırılmış
tır. Daha sonra 22 aile bu nakilden feragat etmiş 
ve böylece nakle tabi aile adedi 23'e düşmüştür. 

3. 23 ailenin yeni yerleşim yerine nakli 1976 
yılı uygulama programının 1 nci kademesinde yer 
almış ise de inşaata ancak yer seçimi, harita, plan, 
kadastro, aplikasyon, kamulaştırma borçlandırma gi
bi işlemlerin tamamlanmasından sonra başlanabile
cektir, 

Bu işlemlerin süratle tamamlanmasına çalışıl
maktadır. 

4. Marmaris ilçesi Hisarönü köyü Değirmen ya
nı mahallesinde orman yangınında evleri yanan 10 
afetzede ailesinin evlerini eski yerlerinde yapmaları 
kararlaştırılmıştır. 

Adı geçen evlerin yapımı 1976 yılı uygulama 
programının 2 nci kademesinde bulunmaktadır. 

Evini yapana yardım (E.Y.Y.) metodu ile yapıl
ması kararlaştırılan bu konutlar- için konut başına 
45 000 TL. olmak üzere ceman 450 000 TL. tutarın
da ödeneğin 1976 yılında sarfı ile inşaatın tamam
lanması ve felâkete uğrayan ailelerin yeni konutla
rına kavuşturulması derpiş edilmiştir. 

5. Bahse konu konutların (E.Y.Y.) metodu ile 
yaptırılması kararlaştırılmış olduğundan prefabrik 
konut yapılması mevzuubahis değildir! 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
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(11/5) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİNİN TAM METNİ 

DEMOKRATİK PARTİ MİLLET MECLİSİ GRUPU ADINA GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ KONYA 
MİLLETVEKİLİ ÖZER ÖLÇMEN VE NİĞDE MİLLETVEKİLİ MEHMET ALTINSOY'UN TÜRKİYE' 
NİN İÇ VE DIŞ SORUNLARINA PARLAMENTER BİR ÇÖZÜM BULABİLMEK AMACIYLE ANA

YASANIN 89 NCU, MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN 107 NCİ MADDESİ UYARINCA 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL HAKKINDA GENSORU ÖNERGESİ (11/5) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye demokratik rejimin işlerliğini kaybettiği, hukuk ve ahlâk ölçülerinin zedelendiği, millî ve ma
nevî değerlerin tahribe uğradığı bir bunalım döneminde bulunmaktadır. Bunalımın uzayıp gitmesi devleti
mize vücut veren manevî temellerini ve millet bütünlüğünü sağlayan ortak inançlarını zayıflatırken, vatan
daşında bir ahlâk ve fazilet rejimi olan demokrasiye inancını kaybettirmektedir. 

Günümüzde komünizm ve her türlü anarşinin tırmanışı hükümetin boyunu aşacak ölçüye ulaşmış ve 
bu husus oizzat hükümet başı ve üyelerince defaatle itiraf edilmiştir. 

Kuruluş gayelerini komünizmle mücadele olarak ilân edenler; acizlikleri, vurdumduymazlıkları ve aile
vî maluliyetleri dolayısıyle komünizmin yeşerip gelişebileceği bir ortamı bizzat elleriyle sulamaya devam 
etmektedirler. Âciz iktidarlar her türlü kanunsuzluğa meşruiyet, her türlü ahlâksızlığa tabiîlik kazandırırlar. 
Bugünkü iktidar Türk siyasî hayatında aczin, inançsızlığın ve teşkilâtlanmış çıkarcılığın temsilcisi haline gel
miştir. Bu durum yurdumuzdaki her türlü kanunsuzluğa cüret, her türlü yıkıcı girişime yaşama imkânı verdiği 
gibi devamı halinde vatandaşla hırsızlığa, rüşvete, irtikâba karşı bir muafiyet kesbettirecektir. 

Türkiye'de işlenen 'kanunsuzluklar ve suçlarda artık doğrudan hükümete ve onun başına atıf yapılmak
ta ve bir nispetleme ile bu husus kanunsuzluklara da gerekçe olarak gösterilmektedir. 

Siyasî buhranın yanı sıra Cephe Hükümetinin zihniyeti Türkiye'yi yıllar boyu acısını çekeceği bir ikti
sadî buhranın da içine itmiştir. Helâl kazanç peşinde çırpınan vatandaşa değil, parti rozeti takan yandaşa 
para kazarjdırma politikası ticarî hayatı ve ahlâkı ültiist etmiştir. Namuslu ticaret erbabı feryadını duyura
cak resmî merci bulamamaktadır. 

Milyonluk işsizler ordusunun yanı sıra fabrikasının kapısını, dükkânının kepengini kapayanların sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Bu Hükümet döneminde vergi kaçırmak bir marifet ve maharet r amuslu vergi ödemek ise bir safiyet ve ce
halet sembolü haline getirilmiştir. 

îşçilerimizlin alınterleriyle biriken döviz rezervleri beceriksizce eritilmiş, ithalâta ağır kısıtlamalar kon
muş, krediler ve yatırımlar durdurulmuştur. Buna rağ nen bütçede ödeneği, planlamada planı olmayan hayalî 
projelerin temel atmaları dakikalarca güye tarafsız TRT ekranlarında propoganda edilmektedir. 

Eğitim hayatımız yetişmekte olan nesillerin gözler önünde birbirine kırdırıldığı bir arena içine sürüklen
miştir. iktidar anarşik solla, kanun ve devlet gücüyle mücadele edememiş, müslüman Türk Milletinin arzula
dığı eli kitaplı Türk Gençliği yerine eli silâhlı bir gençliğin türemesine yol açmıştır. 

Kamplaşma ve cepheleşme bütün anayasal kuruluşlar içine çabuk üreyen bir virüs gibi sokulmuştur. 

Türk Milletinin iftihar kaynağı olan ordusunun dahi en yüksek komuta kademeleri bugünkü iktidarın 
ucuz ve günlük politika hesaplarına kurban edilerek birbirine düşürülmüş ve yıpratilmıştır. Aslında Hükü
metin kendi amaline hizmet için tezgâhladığı bu yıpratma şahıslardan ziyade ordumuzun manevî değerlerine 
vurulmuş bir darbedir. 

Demire! Hükümeti izlediği kararsız ve hesapsız dış politika ile Cumhuriyet tarihinde komünistler cephesi
ne en çok yaklaşan Hükümet durumuna gelmiştir. Cephe yetkilileri bir taraftan «Türkiye Milletlerarası ko
münizmin Rusya'dan yönelttiği tehdit altındadır» derlerken diğer taraftan milletlerarası komünizmin merkez
leriyle dostça ilişkilerden bahsetmekte ve onları dakikalarca TRT ekranlarına çıkartmakta bir beis görmüyor
lar. 

Bir yandan komünizm propogandası yapan yayınların önleneceği ifade ediliyor, öte yandan komünist kül
türün serbestçe ithalini sağlayacak anlaşmalara imza konuluyor. 
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Cephe iktidarı hür demokratik camianın savunma ittifakının Türkiye'deki manevî dayanaklarını da orta

dan kaldırmıştır. Türkiye'deki komünist mihrakların yıllardır başaramadıklarını Cepheciler gerçekleştirmiş
lerdir. Artık NATO Türkiye için hür demokratik düzenin değerlerini savunan bir ittifak olmaktan çıkmış 
birkaç yüz 'bin dolarlık silâh ve yardımla eş tutulur bir duruma gelmiştir. Hükümetin resmen ifade ettiği 
«NATO'daıı çıkabiliriz, Rusya'dan silâh alabiliriz» formülü Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerini A.B.D.' 
den sağlanacak çıkarlarla aynı teraziye koymaktadır. 

Müslüman ülkelerle müşterek menfaatlere dayalı bir dayanışma kurulması yerine onları da hayal kırıklı
ğına uğratan ıiç politika propögandaları yapılmıştır. Bugünkü hükümetin dış politikası iddia edildiği gibi çok 
yönlü değil, yönü, yöntemi ıbelirsiz günlük çelişkilerle dolu bir maceradır. Bir taraftan A.B.D.'ye ve AET'ye 
millî itibarımızı zedeleyecek biçimde el açma, öte yandan yardım gecikince komünist bloka sonu belirsiz bir 
flörte girişme politikasına kişilik yakıştırmak mümkün değildir. , 

Demirel Hükümetinin ülkede yarattığı siyasî ve iktisadî buhrandan daha önemli olanı devletin ve mille
tin manevî yapısını tahrip eden maneviyat ve ahlâk 'buhranıdır. 

Milletleri ayakta tutan üç anasütun olan din, ahlâk ve hukuk bugün siyasî istismarlar yüzünden temel
lerinden sallanmaya başlamış ve milletimizin bekası için eh büyük tehlikeyi işaret eder hale gelmiştir. 

Manevî değerleri koruyacaklarını söyleyerek iktidar olanlar bunları en fahiş şekilde şahsî ve siyasî çıkar
larının vasıtası yapmışlar ve bu suretle manevî değerlere en büyük ihaneti işlemişlerdir. 

Okul, kışla ve cami; iktidar nimetlerini paylaşma hırsına kurban edilmekte ve parsellenmektedir. Bugün 
Türkiye'de iktidar nimetlerini paylaşanların dışında herkes bir ümitsizlik ve şikâyet halet-i rühîyesi içindedir. 
İşçi, çiftçi, memur, emekli, tüccar ve hatta devletin başı Cumhurbaşkanı şikâyetçidir. Bu vahim duruma 
çare bulması gereken milletin meclisleri de meşru platform olma niteliğini bu iktidarın elinde kaybetme tehli
kesiyle ka-.'şı karşıya bulunmaktadır. En önemli iç ve dış sorunları dahi Meclise getirme ve hesap verme lü
zumunu hissetmeyen Meclislerin yasama ve denetim görevlerini ar'ka plana itmeye çalışan hükümet, başı ve 
kendi hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları için kurulan komisyonları dahi çalıştırmamaktadır. 

Siyaîsî tarih, milletlerin demokrasiye inançlarını kaybettikleri dönemlerin hemen peşinden dikta veya ko
münist rejimlerin takip ettiğine dair örneklerle doludur. Endişemiz Türkiye'nin bugün bu uçurumun eşiğine 
getirildiği noktasında toplanmaktadır. 

Demokratik sağ görüşün temsilcisi olan D. P. Grupu işte bu yukarda özetlenen gerekçeler muvacehesinde 
Türkiye'nin içinde bulunduğu buhrana parlamenter bir çözüm bulabilmek amacıyle Anayasanın 89 ncu ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir gensoru 
açılmasını saygılarıyle arz eder. 

24 Haziran 1976 

D. P. Millet Meclisi Grupu adına 
Grup Başkanvekilleri 

Konya Milletvekili Niğde Milletvekili 
Özer ölçmen Mehmet Altınsoy 

• I < l » t i 



(10/113) Esas numaralı Meclis Araştırması önergesinin tam metni : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Petrol, çağımızda, gelişmiş ülkelerde gelişme yolunda veya geri bıraktırılmış yoksul toplumlar arasında 
büyük bir çıkar savaşına neden olmuştur ve olmaktadır. Büyük devletler ekonomilerini dengeleyebilmek 
için dünyadaki belirli petrol kaynaklarını ellerinde tutmak amacıyle çeşitli manevralar çevirmektedirler. 
A. B. D. nin Güney Asya'dan çekilerek Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesine yerleşmesi, buradaki petrol 
yataklarına egemen olma stratejisinin açık belgesidir. Lübnan iç savaşının temelinde yatan nedenler arasın
da da gene petrol kaynaklarına sahip olabilme politikası vardır. 

Türkiye'miz de petrol ülkeleri arasındadır. Ancak biz, bu son derece hayatî yeraltı zenginliğini bugüne 
kadar değerlendirmiş değiliz. 6326 sayılı Kanunla ülkemize yerleşen A. B. D. ve İngiliz kökenli çokuluslu şir
ketler petrol zenginliğimize resmen ambargo koymuşlar, bu çok hayatî kaynağımızı ipotek altına almışlar
dır. 1954'lerde başgösteren bu durum günümüze kadar yaygınlaşarak süregelmiştir. Türkiye'mizin petrol zen
ginliği şu anda yabancı şirketlerin, çokuluslu tekellerin denetimi ve yönetimindedir. Bir örnek; 

Eski kârlarını devam ettirmek isteyen yabancı şirketler MC'nin kararnamelerle tespit edilen fiyatları de
ğiştirmek için büyük çabalar göstermişler ve böylece büyüyen ve kamuoyuna yansıyan petrol kavgasında 
bugün Cephe Hükümetince görevden alman Petrol tşleri Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Gönenli, 1 nci Hu
kuk Müşaviri Birgül Kipöz, Petrol Müşaviri Abdullah Kütküt şirketlerce istenmeyen bürokratlar haline gel
mişler, cepheye de böylece empoze edilmişlerdir. 

Ülkemiz yıllardır kalkınma savaşı vermekte, ulusal bağımsızlığını korumak istemekte, egemenlik hakları
nı kullanmak için çırpınmaktadır. Fakat her defasında gerçek milliyetçiler yani yurtseverler türlü yalan do
lanlarla susturulmaya çalışılmıştır. Petrol şirketlerine tanınmış olağanüstü imtiyazlar gide gide artırılmış, 
kâr yabancı şirketlerin transferleri için sınırsız imkânlar tanınmış ve tutucu hükümetler eliyle bu şirketler 
alabildiğine korunmuştur. 

Petrol zenginliğinin ulusal bağımsızlık ve egemenlik ilkesi açısından değerini anlatmaya mecburuz. An
cak şunu behrtebiliriz: Yeraltı ve yerüstü servetlerini özgür biçimde kullanamayan devletlerin ve toplumla 
rın tam bağımsız, tam egemen olduklarını söylemek imkânsızdır. Er geç istiklâlleri tehlikeye düşmüştür. 

Türkiye'miz bugün enerji ihtiyacının yarısı kadarını maalesef petrol ürünlerinden karşılamaktadır. Çün
kü, ülkemizde bol su kaynaklan vardır. Başlangıçtaki planlama gerçek milliyetçilik yani yurtseverliğin ge
reklerine uygun yapılsaydı bugün petrol bakımından ileri düzeyde bulunacaktı. Oysa Petrol Kanunu ile ya
bancı şirketlere denetim, gözetim ve yönetim hakkı verildiği için yıllardır petrolde de bağımlı bir ülke duru
mundayız. 

Santralların petrol yerine su ile kömür ile çalıştırılması gerekirken, tam tersi yapılmış, böylece petrol 
enerjisine bağımlı bir bozuk ekonomik düzen meydana getirilmiştir. Yalnız 1974 yılında 600 milyon dolar 
fazladan bir harcama yapmak zorunda kalmamız, bu bozuk yapıya ibret verici örnektir. 

1974 istatistiklerine göre petrol tüketimi 13 milyon tona ulaşmıştır. Bunun ancak 3 milyon tonu yerli üre
time dayalıdır. Yani bir yılda 10 milyon ton dolayında petrol ithali zorunda bırakılmışızdır. Bu da Türk lira
sı karşılığı 10 milyarın yabancı ülkelere aktarılması demektir. Petrol ithalâtının bütün bir yıllık ithalâtımız 
içindeki yerine gelince, bu yüzde 30 groi yüksek bir rakam göstermektedir. Planlama Teşkilâtının tahminleri
ne göre ülkemiz 1980'lerde ithal edeceği petrol için bugünkü rayiçle 25 milyar Türk lirası ödeyecektir. Enf
lasyon hızı ortalama hesaplandığında o tarihte 25 milyarın 50 ilâ 60 milyar liraya eş olacağı beklenmektedir. 
Bu ise, bugünkü bozuk yapı sürdükçe ülkemizin dört - beş yılda tam bir çöküntü ortamında kalacağını an
latmaktadır. 

Ülkemizde çok zengin petrol yataklarının olduğu çeşitli uzman kuruluşlar tarafından defalarca açıklan
mıştır. Fakat tutucu hükümetler bir türlü bu ulusal zenginliğimizin bulunup gerektiği şekilde işlenmesine 
yanaşmamışlardır. Ulusal zenginliğimiz bile hile yabancı şirketlere peşkeş çekilmiş, bundan şahıs ve zümre 
çıkarları hesaplanmıştır. 
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Çokuİushı şirketlerin hesaplarını ve faaliyetlerini araştıran A. B. D. Senatosu Komisyonunda meselâ 
MobiTin son on iki yıl içinde yalnız İtalya'da sağcı partilere ve kuruluşlara milyarlarca Türk lirası tuta
rında dolar verdiği açıklanmıştır. Türkiye'mizde aynı şeylerin yapılmadığını kimse iddia edemez. Hemen 
hatırlatalım: Yabancı petrol şirketleri ülkelerine transfer etmedikleri yıllık kârlarının bir bölümünü Merkez 
Bankasına yatırmakta, zaman zaman buradaki hesaplara kâh inme, kâh yükselme olduğu bilinmektedir. 
Türkiye'mizde özgürlükçü demokratik rejimin yerleşmesinden endişeye kapılan emperyalist devletlerin çok
uluslu şirketler aracılığıyle sağcı örgütleri, tutucu kişi ve zümreleri parayla beslemesi çok normaldir. 

Ülkemizde son rakamlara göre 3 milyon ton dolayında petrol çıkarılmıştır. Bir de komşularımıza baka
lım: Sovyetler Birliği aynı dönemde 390 milyon ton, Iran 252'milyon ton, Irak 68 milyon 500 bin ton, 
Romanya 15 milyon ton, Suriye 6 milyon 500 bin ton petrol elde etmiştir. 

Türkiye'mizde neden topu topu 3 milyon ton petrol çıkarılabilmektedir? 

Bu soru üzerinde herkesin, gerçek milliyetçi yani yurtsever her yurttaşın, en başta da biz parlamenter
lerin bütün dikkatiyle durup düşünmesi gerekir. 

Suriye'nin bile bizim iki katımızdan fazlası bir üretim kapasitesine ulaşmasında elbette önemli sebepler 
olmalıdır. Komşumuz Bulgaristan, Romanya, tran ve Sovyetler yıllardır Karadeniz ile HazarMan petrol çı
karmaktadırlar. Bu da durumumuz için düşündürücüdür. 

A. B. D. ve yandaşları Türkiye'mizin kendi kendine yeterli bir ekonomik yapıya kavuşmasına kesinlik
le karşıdır. Petrol üretiminin yerli kaynaklardan karşılanması halinde enerji bağımlılığının kısa vadede sona 
ereceğini emperyalizm bilmektedir. O takdirde emperyalizmin etkisi azalacak, Türkiye'miz bağımlılığını bel
geleyen petrol sömürüne son verecek bir ölçüde rahat nefes alacaktır, işte işin bu yanı emperyalizmin Tür
kiye'mizde neden var olduğunu gösteren başlıca gerçeklerden sadece ve yalnız biridir. Ama çok önemli bir 
nedendir. 

ATAŞ Rafinerisi Mobil, Shell ve BP şirketlerinin yönetimindedir. Bu şirketler ve benzerleri petrol üre
timi gerekçesiyle geldikleri veya getirdikleri halde bugüne kadar yerli petrol çıkarmak yerine genellikle it
hal yolunu tercih etmişlerdir. Açtıkları kuyular göstermeliktir ve daha çok aydın komuoyunu, baskı grupla
rını avutmak çabasına yöneliktir. Ayrıca bu şirketler yerli petrolün yüzde 70'ini pazarlayarak da başka bir 
sömürüyü sürdürmektedirler. 

ingiliz kökenli BP şirketi için iran'dan bir örnek verirsek petrol şirketlerinin nasıl çalıştıkları kanımız
ca anlaşılacaktır. 1950 yılında İran'da tek hâkim şirket BP idi. O tarihte 32 milyon ton petrol üretilmişti. BP 
bundan net kâr olarak 33 milyon sterlin almıştı, ingiltere'ye vergi olarak 5 milyon sterlin ödenmiştir, tran 
Hükümetine ödenen ise sadece 16 milyon sterlin idi. 
• Böyle bir tablonun ülkemizde yıllardır geçerli kılınması ve topraklarımız altındaki petrolün bir türlü çıka

rılmasına yanaşılmaması hangi milliyetçilik politikası ve anlayışının sonucudur? 

Ataş Rafinerisinin ilk Kıbrıs bunalımı ile 1974 Barış Harekâtımız sırasında ordumuzun petrol ihtiya
cını nasıl kösteklediği artık hemen herkesin bildiği gerçeklerden olmuştur. Mobil, Shell ve BP, Kıbrıs gibi 
ulusal haysiyetimizle ve ulusal güvenliğimizle doğrudan bağlantılı bir ulusal meselede bizi içimiz
den göz göre göre hançerlemiştir. Ataş'ta tezgâhlanan bu ihanet üzerine gitmeyenlerin milliyetçilik iddiaları 
temelli yalan, temelli safsatadır. Ataş'ın defter kayıtlarındaki varlıklarına göre devletleştirilmesi imkânı doğ
muşken Cephe Hükümeti son anda yabancı şirketlere boyun eyip ithal fiyatını yükselterek onları resmen 
ve açıkça korumuştur. Bundan MC Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının ne kârı olmuştur, açıklığa kavuş
turulmalıdır. 

Türkiye'mizde yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip olmalıdır. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimize 
sahip çıkacak teknisyenlerimiz, uzmanlarımız vardır. Kendi imkânlarımızla maden kaynaklarımızı bulup 
çıkaracak gücümüz vardır. Ayrıca bu konuda bazı devletlerin hiçbir şart koşmaksızın işbirliği teklifleri 
olmuştur. Petrol kuşağında bulunan ülkemizin Suriye'den iki kat daha az miktarda petrol elde etmesinin 
inandırıcı hiçbir gerekçesi bulunamayacaktır. Türkiye'mizde yeterince petrol kaynağı vardır ve bunlann en 
kısa zamanda bulunup işlenmesi için beklemenin milliyetçiliğe yani yurtseverliğe sığar bir yanı yoktur. Mil
liyetçiliğin, gerçek yurtseverliğin ispatlanması için yabancı şirketlerin petrolümüze koydukları ve yerli işbir
likçilerinin komplolarının derhal sona erdirilmesi şarttır. Petrol arama tümüyle ulusal kuruluşlarımıza doğal 
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bir hak ve görev olarak verilmelidir. Gerektiğinde başka devletlerle şartsız olarak anlaşmalar yapılmalıdır. 
Petrolün pazarlanmasında her türlü takdirde de gene ulusal kuruluşlarımız yetkili kılınmalıdırlar. 

Biliyoruz ki, petrol meselesi bir araştırma önergesinin kısıtlı sayfalarına sığdırılacak cinsten basit bir me
sele değildir. Bunun bir Meclis Araştırması açılarak incelenmesi ve bütün yönleriyle, bütün ayrıntılarıyle 
ortaya dökülmesinde ulusal çıkarlarımız ve ulusal güvenliğimiz için saymakla bitmez yararlar vardır. 

Petrol meselesi 1954 yılından başlanarak bugüne kadarki durumuyle belgelere bağlanmalıdır. 
Yabancı şirketlerin 1954'ten bu yana ürettikleri petrol ile ithal ettikleri petrol • miktarları, kâr transferleri 

ve ödedikleri vergiler mutlaka bilinmelidir. 
Ataş Rafinerisinin devletleştirilmemesi veya millîleştirilmemesinin sebepleri bir bir anlaşılmıştır. 
Yabancı şirketlerin tutucu partilere ve yan örgütlerine para yardımı yapıp yapmadıkları yerli ve yabancı 

kaynaklardan mutlaka öğrenilmelidir. 
Bugüne kadar petrol kuyusu açmayan şirketlerin var olup olmadığı? Bunların neyle uğraştıkları belgele

riyle birlikte gözler önüne serilmelidir. 
Ulusal kuruluşlarımızın çalışmasını köstekleyen, engelleyen formalitelerin ardındaki gerçekler bulunma

lıdır. 
Türkiye'miz petrol zenginliğine rağmen petrole bağımlı bir ülke olmaktan kurtarılmalıdır. 
Bunların ve buna bağlı meselelerin aydınlatılabilmesi için Meclis Araştırmasını zorunlu görmekteyiz. Ana

yasamızın 88 ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılması için gereken işlemin ya
pılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

16 . 6 . 1976 
Gaziantep Kars Hatay Adana 

İbrahim Hortoğlu Davut Aksu Sabrı İnce Osman Çıtırık 

Tokat Hatay Tokat Trabzon 
Haydar Ulusoy Malik Yılman Ali Kurt H. Kadri Eyüboğlu 

Denizli Sivas Ankara Konya 
Hiidai Oral Nazif Aslan İlyas Seçkin Hüseyin Keçeli 

Yozgat Adana Elâzığ Kırşehir 
Nedim Korkmaz Hasan Çeri t A. Orhan Senemoğlu Mustafa Aksoy 

Giresun 
Vamık Tekin 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

118 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 6 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1» 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu 

Başkanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen 
ve Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Tür
kiye'nin, iç ve dış sorunlarına parîamanter bir 
çözüm bulabilmek amacıyle Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddesi uyarın
ca, Başbakan Süleyman Demirel hakkında Geasoru 
önergesi (11/5) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

4~ 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergdsi. (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 E "i, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişMn 
önergesi. (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 

Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-* 
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Medis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/19) 

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

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutuma* 
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 1TJ2 ve 103 ncü maddeleri uya-! 
nnca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner* 
gesi. (10/21) 

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

7. — 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, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana'Milletvekili Emin Bilen Türner ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî ilimler Aka* 
demişinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayassanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç-



tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 

- fiyatı artışını, aynı cins ilâç vs benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Mecli?' içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

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

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — tçel 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) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgüi 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Melımet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Öîçmen'in, masonik faaliyetlere aç'.klık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 neü mad^ 
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

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

19. — 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) 

20. — 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) 

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

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
.kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-



günün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

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

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

26. — 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 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

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

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

29. — 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 üişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşımn, 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 İçtüzüğünün 102 

nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacn 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap* 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına üişkin önergesi. (10/46) 

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

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 

, olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama* 
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) 

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

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

36. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşımn, TARİŞ ve buna bağü 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) 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşımn, müstakü karar alma nitelikleri ve fonksi« 
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının siı 
yasî amaçlarla ü emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec* 
üs Araştırması açılmasına üişkin önergesi, (10/52) 
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38. — 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 nçı, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tunceli'li 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) 

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

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/56) 

44. — 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) 

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

46. — 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 Üişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin örtergesi. (10/60) 

48. — 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) 

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

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

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

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

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-



cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş

tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66)' 
54. — 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) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşımı, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Mecüs Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

58. — 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) 

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

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

61. — 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) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Terslik 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) 

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

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

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

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

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

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amaç yle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (lOj/69) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (1 û/701) 



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

69. — 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) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün *02 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/83) 

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

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

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

74. — İzmir Milletveküi Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla MMletvefcüi Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü

nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (1 ü/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (101/88) 

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

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımım geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

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

80. — 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 tçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — 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) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
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88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — 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) 

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

85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önej-gesi. (10/97) 

86. — 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) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

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

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 

mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı-. 
nm durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu-. 
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/104) 

94. — Cumhuriyet-Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar-
lcadanının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/105) 

95. — Muğla Miletveikilü Ahmet BuMamlı ve 9 
arkadaşımın, TürMye'de örgüttenırnliş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faafliıyetiteırtiınii saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyanınca 'bir Meclis Aragftuv 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

96. — İzmir MiletvekM Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu-



oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amaçıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

97. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usuma ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
mistine yararlı olacak tedbirlenin saptanması amaçıy
le, Anayasanın .88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 tıcü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

98. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenlerini ve 
sorumlularını saptamak amaçıyle, Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

99. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amaçıyle, Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

100. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunmasını ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amaçıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi" iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçin'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 % S keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önesgesi. (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztuöç'un, iş
çilerin kofluat ^kredisine dair Çalışına Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir* 
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5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Or« 
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. — Samsun Milletvekili îlyas Kıhç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

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

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

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

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine ba$ı Kutkale naMyesini Hanak Ü-J 



çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanirnın, 
TRT programlarına ilişkin Barbakandan sözlü toru 
önergesi. (6/87) 

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

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

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

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

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

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

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

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 
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49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiFin, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — 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) (*) . 

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

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

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

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

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

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

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyes'inin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi^ 
(6/136) 
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78. — tçel 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) (*) 

79. — 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) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nu?, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

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

82. — istanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (••) 

83; — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanın3an sözlü soru önergesi. (6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) " 

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

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

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

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan «özlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakamndan söz
lü soru önergesi. (6/1(52) 

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

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

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

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

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

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

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

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın. 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

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

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

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

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

102. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan ından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 
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103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

104. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 

105. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

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

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

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

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

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

111. — 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) 
<*) 

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

113. — 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) (•) 

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

115. •*- Zonguldak Milletvekili Kemal AnadoF-
an, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

| 116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timtsi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 

I 117. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna üişkin Başbakan-

I dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 
I 119. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü-
I kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 

parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

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

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

122. — 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) (*) 

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

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

125. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğİu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine il-şkin Başbakan 

I ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195^ 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine üişkin içişleri Bakanından sözlü soru-> 
su. (6/196) 

127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
I Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah-
1 sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
1 sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 
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128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagll'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

136. — îstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından s^.lü soru önergesi. (6/230) (*) 

137. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

138. — 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) 
{*) 

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

140. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüF-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

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

142. — Hatay Milletvekili Sabri îrfce'hin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitini Müdürüne ilişkin Başba-, 
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

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

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

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

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

14b. -— Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
iiişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk Öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

150. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşenir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

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

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

153. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başjbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz* 
lü soru önergesi. (6/245) (*) 
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155. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagU'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246). (*) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
îmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

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

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

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

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

161. — 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) 

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

163. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sora önergesij (6/215) 

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

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

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

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

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

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

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

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/216) 
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182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi, (6/217) 

183. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/2J8) 

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

185. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos 
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

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

187. — 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) (*) 

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

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

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

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

192. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

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

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

195. — 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) (*) 

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

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

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

199. — 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) (*) 

2C0. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

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

202. — 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) (*) 

203. — 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) (*) 

204. — 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) (*) 

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

206. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere üişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 
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207. — 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) (*) 

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

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

210.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gü'in Kayseri Mimar Sinan îlk öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

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

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

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

214. — Çorum Milletvekili Cahit Angm'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

215. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

216. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

217. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 
(*) 

218. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancüık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/303) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

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

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/310) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

225. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi; (6/315) (*) 

226. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'm, Kahraman Maraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplariyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

228. — Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sö-zlü soru önergesi. (6/318) 
(*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 
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230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçekti-
rilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) .(*). 

231. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

232. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Öğret
men Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

233. — Muğla Milletvekili HaMl Dere'nin, görev
den alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişleriyle 
ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/326) (*) 

234. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

235. — Muğla. Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit ocak
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

236. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çahn'ın, 
1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen it
hal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

237. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, 
demir çelik ara ürünleri ithali için transfer talebin
de bulunan Akmalara ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/329) (*) 

238. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale Lisesii Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

239. — Manisa Milletvekili Veli Ba'kırlı'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruş
turma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

240. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimline ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/332) (*) 

241. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

242. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Türk 
Hava Yolları Kompüter projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/333) (*) 

243. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini kötü
ye kullandıkları İddialarına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 

244. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel 'kuruluşlarda ida
re meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

245. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin (ÇEAŞ) imti
yaz Sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/336) (*) 

246. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

247. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî . Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

248. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 

249. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malı yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iadesi 
ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/340) (*) 

250. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, 
Kars'ın bazı ilçe ve köylerinin arazi sulama proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

251. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
T. C. Devlet Demiryollarının ithal işlemlerine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/342) (*) 

252. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

253. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Başbakanın akrabası olduğu iddia edi
len bir müteahhide Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca kredi verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/344) (*) 
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254. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

255. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında 
siyasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Balkanından sözlü soru önergesıi. (6/320) (*) 

256. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İsken
derun Demir ve Çelik tesislerinde devrim yasalarına 
aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/321) 

257. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı 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) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

3. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

4. — 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 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 s 4 s 1976) 

5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu, (t/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

6. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3 .6.1976] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğîu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18.. 5 . 1976) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

X 9. — 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) 

X 10. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

X 11. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 1 1 . 5 , 1976) 



X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 13. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi: 12 . 5 . 1976) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun-ta
sarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 

19 — 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 21. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 22. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katıhnmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 23. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lâ-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

24. — 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) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili' 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar 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) 
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26. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 11 . 2 . 1975, 
1 . 7 . 1975, 14 . 5 . 1976) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşıma 21 den 18 e indlirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

28. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryolları 
mensuplarına fiili hizmet zammı verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesi, 
hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

29. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 30. — 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. Mtclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

31. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

32. — istanbul 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) 

33. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek-
:ifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi ; 3.7.1975) 

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

35. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiötu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu rapouı. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

36. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çüe-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1976) 

37. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 saydı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

38. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu* (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

X 39. — istanbul Mületvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3,1976) 

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

41. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı tş ve işçi 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) 
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42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur I 

ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13.4.1976) 

X 43. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 44. — 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) 

45. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu- j 
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 46. — 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 Milli Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 47. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) t 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) j 

X 48. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun | 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve I 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma ı 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) I 

49. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izinle il i 
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve j 
6 arkadaşının, 1475 sayılı tş Kanununun 25 nci mad- j 
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair i 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu I 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta- ! 
rihi : 5.5.1976) I 

X 50. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
Jair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

51. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
i l . 5. . 1976) 

53. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 saydı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

54. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî afetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak-: 
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sütlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi: 18 . 5 . 1976) 

59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bü sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) ($. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
1 8 . 5 . 1976) 

61. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

62. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

X 63. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 28.5.1976) 

64. -— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

65. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

66. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta

sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 .1976) 

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapiacak yardım halkkın-
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8.6.1976) 

X 69. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi: 8.6.1976) 

70. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

71. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

72. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

73. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

74. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kantin teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
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Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

75. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : İ l . 6 . 1976) 

76. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 net maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1976) 

77. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 1 1 . 6 . 1976) 

78. —• Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
210 ve 210'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1.7.1975, 
11 .6 .1976 ) 

X 79. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf vo Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvek'ili 
İlhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı: 
204 ve 204'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1.. 7 . 1975, 
14.6.1976) 

X 80. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur 
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 

Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisfi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı .ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be-; 
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı ; 366) (Dağıtma tarihi : 14 .6 .1976) 

81. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun teklifine dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 2/348; 
C. Senatosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223'e 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) 

X 82. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

83. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2.491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 84. — 18 . 3 . 1924 tarihli, ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına Ödenek Verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - KûY) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri. (1/438, 2/28, 2/58, 2.207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513 (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 85. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, istanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
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Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alpaslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ıh, C. Senatosu 
Adana Üyesi M, Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili îrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, 
Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 

•un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 86. — Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) (S. Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi: 18.6.1976) 

X 87. — Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 88. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Milletve
kili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Millet
vekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi Nâ
zım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyonunun 
mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 2/144, 
2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtım tarihi : 22 . 6 .1976) 

89. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

90. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve ispirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 91. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözü eşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun. 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 92. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Ko
nusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uy
gulanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 93. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

94. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/586) 
(S. Sayısı •: 378) '(Dağıtma tarihi : 25 . 6 .1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

(Millet Meclisi Birleşim : 118) 


