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3 — 
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44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, tstanbul Festivali için Frausa'da yaptı
rılan afişe ilişkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/128) 35 

45. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç' 
in, 1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş' 
in yan ve iştiraki olan kuruluşlarında yönetim 
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48. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan' 
m, Bakanlar Kurulunun 7/8983 sayılı kararma 
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gesi. (6/133) 35 

49. — Kars Milletvekili Doğan Arash'ıun, 
canlı hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/151) 36 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh' 
nın, İstanbul Belediyesinin otobüs ve doîmuş-

Sayfa 
lara yaptığı zamlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/136) i6 

51. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstan
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz 
Kliniği île ilgili basında yer alan haberlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/148) 36 

52. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Süleyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan 
bir gazeteye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/139) 36 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh' 
nın, Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/140) 36 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh' 
nın, Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/142) 36 
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56. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme 
suyuna ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/147) 36 

57. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan 
habere ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in cevabı. (6/161) 36:39 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 40 

1. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevil-
geu'in, Devlet Planlama Teşkilâtı personeline 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Gıyasettin Karaca'nın, yazılı cevabı. (7/1529) 40:46 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas ili Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde tütün 
ekimine izin verilmesine ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık ve Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'm yazılı cevabı. (7/1560) 46:47 
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3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Kurban Bayramı nedeniyle bazı otobüs şirket-
terinin yolculardan fahiş taşıma ücreti aldıkları 
iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazıh cevabı. (7/1563) 47:48 

Sayfa 
4. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 

Mutiu'nun, Afyonkarahisar iline bağh bazı ilçe 
ve köylerin, yeraltı sulama suyu ihtiyacına iliş
kin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz' 
m yazıh cevabı. (7/1570) 48:49 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Bakanı Hasan Aksay 29 ncu Birleşiminde, 
«Şeriat Konferansı» hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yapan Ankara Milletvekili İbrahim Saffet 
Omay'a cevap veren; 

Burdur Milletvekili Osman Aykul, Burdur ilinin 
Devlet yatırımlarından gereği gibi yararlanamadığı ve 
Burdur Devlet Hastanesinin yetersizliği; 

Diyarbakır Milletvekili Halit Kahraman, Diyar
bakır iüne yapılan bazı Devlet hizmetlerinin isabetsiz
liği ve Lice depremi nedeniyle yapılan yardımlarda 
meydana gelen aksaklıklar konularında gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

Denizli Milletvekili HUdai Oral'ın, Adıgüzel Ba
rajının temel atma töreni hakkındaki gündem dışı ko
nuşmasına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ-
hattin Kılıç cevap verdi. 

Kütahya Milletvekili A. Haşini Benli ve 9 arka
daşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikasyonu uy
gulaması ile ilgili olarak (10/144), 

Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 9 arka
daşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin edecek olan 
Seyitömer tesislerinin işletmeye açdnıasmdaki gecik-
meleri saptamak amacıyie. (10/145) ve 

Çorum Milletvekili Eteni Eken ve 10 arkadaşı
nın, Çorum'da yapılmasına karar verilen Şeker Fab
rikasının gecikme nedenlerini saptamak amacıyie 
(10/146) birer Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri okundu, gündemdeki yerlerini alacakları 
ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

Danışma Kurulunun : 
Çarşamba günleri saat 18.00'e kadar Genel görüş

me ve Meclis araştırması önergelerinin, 18.00'den 
19.00'a kadar da Sözlü soru önergelerinin görüşülme
sine dair önerisi kabul edildi. 

Kamu İktisadî Teşebüsleri Karma Komisyonun
daki bir açık üyeliğe, gösterilen aday seçildi. 

Açık oya sunulan : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı üe (1/270) (S. Sayısı : 325) 

Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 
faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifinde (2/516) 
(S. Sayısı : 292), birleşimin sonunda açıklanan oyla
ma sonuçlarına göre, çoğunluğun bulunmadığı ve 
oylamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşı
nın, 1977 yık Haziran ayında yapılacak olan Mahal
lî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/696) (S. Sayısı : 
415) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, kabul 
edildi. 

Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak 
yardımlar hakkında kanun tasarısının (1/285) (S. Sa
yısı : 381) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

12 Ocak 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.46'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Altınsoy 

Divan Üyesi 
Bursa 

Holü Karaath 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 

— 5 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 1 . 1977 Çarşamba 

Tasarı 
1. — 1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununa ek kanun tasarısı (1/528) (içiş
leri ve Plan komisyonlanna) 

Teklifler 
2. — İstanbul Miletvekili Mustafa Parlar'ın, Dev

let Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı kuru
luş kanunu teklifi (2/747) (Anayasa, Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

3. — İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 4 
arkadaşının, T. B. M. M. üyeleri ile yüksek dereceli 
kamu görevlilerinin aylıklarının yeniden düzenlen
mesi hakkında kanun teklifi (2/748) (Plan Komis
yonuna) 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Burada bulunan arkadaşlarımın lütfen işa
ret buyurmalarını rica ederim. 

A) {TEZKERELER 

1. — Görev ile yurt dışına giden : 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'e, Devlet Bakanı Gı-

yasettin Karaca'nın, 

Devlet Bakanı Mustafa Erkovan'a, Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in, 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in, 

4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 sayı
lı Yasanın 2 ve 3 ncM maddelerinin yeniden düzen
lenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/665) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 
(GÜNDEME) 

Rapor 

5. — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) (S. 
Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) (GÜN
DEME) 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır; gö' 

rüşmeîere başlıyoruz. 

VE ÖNERGELER 

Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demire, 
Gümrük ve {Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Şevket Kazan'ın, 

Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşeye, Kültür Ba
kanı Rıfkı Danışmanın, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Aitınsoy 

DİVAN ÜYELERİ : HaKI Karaath (Bursa), Hüseyin Deniz (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 31 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı-
lıç'a, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın vekillik et
melerinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/771) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden, Devlet Bakanı Seyfi 

Öziürk'ün dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Gıyaseîtin Karaca'mn, Devlet Bakanı 
Mustafa Kemal Erkovan'ın dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
Alparslan Türkeş'in, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlsyangil'fcı dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in, Bayındırlık 
Bakam Fehim Adak'ın, dönüşüne kadar, Bayındırlık 

V. — SI 

/. — 9/10 esas numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar 9/10 esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulu
nan b'r üyelik için Demokratik Parti Grupunca 
Muğla Milletvekili sayın Adnan Akarca aday göste
rilmiştir. 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/18); Urfa Milletvekili Celâl Paydaş 

(1) 325 S. Sayılı Basmayazı 23 . 11 . 1976 tarihli 
11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülke-
rim Doğru'nun, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. 
Kemal Demir'in dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Prof. Korkut Özal'ın dönüşüne kadar, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma Bakanı Şevket 
Kazan'ın, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin dönü
şüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Kültür Bakanı 
Rıfkı Danışman'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Ssîâhattin Kılıç'ın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
raz'ın vekillik etmelerinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korulürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

MLER 

Oylarımıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 
bağımsız üyelik için bugüne kadar Başkanhğa müra
caat olmamıştır. Bu üyeliğe aday olmak isteyen sayın 
bağımsız üyelerin yazılı olarak Başkanlığa müracaat
ları rica olunur. 

ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerinin sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını 
saptamak amacıyle,. Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/60) 

(1) 292 S. Sayılı Basmayazı 7 . 12 . 1976 tarihli 
15 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/270) (S. Sayısı : 325) (1) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 
faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzüğün 

38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/516) (S. Sayısı : 292) (1) 

BAŞKAN — Şimdi bir kanun tasarısı- ve bir ka
nun teklifinin açık oylaması vardır. 

Yüce Meclisin, daha önce aldığı karar gereğince, 
her iki açık oylama da, önce sıralar arasında kupalar 
dolaştırılmak, sonra kürsü önüne konulmak suretiyle 
yapılacaktır. 

Kupalar dolaştırılsın. 

VII. — GENSORU GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması» bölümünün 1 nci sırasında yer 
alan ve Genel Kurulun 8 . 12 . 1976 tarihli 16 ncı 
Birleşiminde birleştirilerek görüşülmesi kararlaştırılan, 
10/18 ve 10/60 numaralı Meclis Araştırması önerge
lerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet bir defa bulunmamıştı. Sayın Karaca 
bu mevzu ile ilgili misiniz?... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — ilgili değilim. 

BAŞKAN — Hükümet bir defa daha bulunma
dığından görüşmelere devam ediyoruz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, gündem dışı söz talebim vardı. 

BAŞKAN — Maalesef gündeme geçtik, 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ama bana 
sıra vermiştiniz. 

BAŞKAN — Haklısınız, haklısınız. Maalesef gün
deme geçtik, geriye dönemeyiz. 

önerge geçen birleşimde okunmuştu; şimdi müza
kerelerine devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüze göre sırayla, 
Meclis Araştırmaları hakkında, Hükümetin, siyasî par
ti gruplarının ve sonunda da önerge sahiplerinden bi
rinin söz hakkı vardır. 

Siyasî parti grupları adına konuşmak isteyen var
sa söz vereceğim. 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Grup adına 
söz istiyorum. 

ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Grup adına 
efendim. 

BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Abdülkadir Öncel, buyurun efendim. 

Zatıâlinizi Halk Partisi Grupu adına kaydettim 
Sayın Zilân. 

Buyurun Sayın öncel. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADİR ÖN
CEL (Urfa) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; Doğu ve Güneydoğunun çeşitli sorunlarını 
araştırmak maksadıyle verilen önerge hakkında Millî 
Selâmet Partimizin görüşlerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yıllar yılı ihmal 
edildiği, geri bırakıldığı, halkının hor görüldüğü, sö-
mürüldüğü, ezildiği, zulmedildiği gerçeğini kimse in
kâr edemez. 

Bölgenin çeşitli sorunlarının Millet Meclfsinde 
müzakere edilmesi, MiHî Selâmet Partisi olarak mem

nuniyetimizi mucip olmuştur. Zira yıllarca uzanma
yan devlet eli Millî Selâmet Partisi kanalıyîe mezkûr 
bölgeye uzanmaya başlamıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geri kalmışlı
ğının sosyö ekonomik nedenlerinin ortaya çıkarılması 
için gereken çabayı, elbette göstermeliyiz. Ancak, 
araştırmanın başında hemen belirtelim ki, mezkûr 
bölgede bulunan kardeşlerimize önce geçimlerini sağ
layacak iş imkânı sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu sebeple işin nedenlerini, ve mesullerini araştırma
ya girmeden, Hükümetin, bahusus Millî Selâmet Par
timizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı hiz
metleri arz etmeye çalışacağım. Zamanın müsaadesi 
dahilinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya atılan 
temelleri, başlatılan sanayi yatırımlarını, kararname
leri hazırlanmış, yakında çalışmalara başlayacak hiz
metleri kalem kalem ele alıp, bilgilerinize, dolayısıy-
le aziz milletimizin dikkatine sunmak istiyorum. Şim
di, Güneydoğu Anadolu ağır sanayi yatırımlarım arz 
ediyorum : 

Sürt - Sımak Gübre tesisleri; 600 000 ton kapa
siteli; başlama tarihi 1976, bitiş 1982; proje tutarı 
3 580 000 000, 1976 yılı ödeneği 1 milyon, 1977 yılı 
ödeneği 10 milyon Türk lirası. 

Mardin - Mazıdağı Gübre tesisleri; 510 000 ton 
yıl kapasiteli; başlama tarihi 1977, bitiş 1982; proje 
tutan 2 800 000 000 TL., 1976 yılı ödeneği 4 100 000 
lira, 1977 yılı ödeneği 10 milyon TL. 

Urfa Gübre tesisleri; 600 000 ton kapasiteli; baş
lama tarihi 1976, bitiş 1982; proje tutan 3 milyar 
TL., 1976 yılı ödeneği 6 milyon, 1977 yılı ödeneği 
10 milyon TL. 

Sümerbank kanalıyîe Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'ya yapılan hizmetleri arz ediyorum : 

Kahramanmaraş'ta Dokuma Terbiye Tesisi; 15 
milyon metre yıl; 1976 yılı başlangıç, 1978 bitiş; pro
je tutarı 220 milyon Türk lirası. Ödenekleri; 1976 için 
5 milyon, 1977 için 63 milyon Türk lirası. 

Dokuma Tezgâhları Fabrikası, Malatya. 
Tekstil makinesi fabrikası, Gaziantep; 200 bin iğ

lik çalışma kapasitesi; 1973 başlangıç, 1978 bitiş; pro
je tutan 544 milyon; 1976 yılı ödeneği 18 milyon, 
1977 yılı ödeneği de 353 milyon. 

Trikotaj ve iççamaşır imalât tesisleri, Adıyaman' 
da; 13 347 000 adet yıl kapasiteli; başlangıç 1974, bi
tiş yılı 1979; proje tutan 86 milyon, 1976 yılı öde
neği 7 milyon, 1977 yılı ödeneği 53 milyon Türk li
rası. 
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Şeker fabrikaları; yine aynı, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesine yapılanları arz ediyorum : 

Kahramanmaraş Şeker Fabrikası; 3 bin ton yıl 
pancar işleyecek kapasiteli; 1976 başlangıç, 1980 bi
tiş; proje tutarı 915 milyon, 1976 yılı ödeneği 10 mil
yon, 1977 yılı ödeneği 30 milyon Türk lirası. 

Mardin Şeker Fabrikası; 1976 başlangıç, bitiş 
1982; proje tutarı 765 milyon'Türk lirası. 

Urfa Şeker Fabrikası; 1 500 / 3 000 ton yıl kapa
siteli; 1976 başlangıç, 1982 bitiş tarihi; proje tutarı 
765 milyon Türk lirası, 1976 yılı ödeneği, 500 bin 
Türk lirası, 1977 yılı ödeneği 15 milyon Türk lirası. 

Çimento fabrikalarını arz ediyorum : Kahraman
maraş Çimento Fabrikası; 550 000 ton yıl kapasiteli; 
1976 başlangıç, 1979 bitiş tarihi; proje tutarı 560 
milyon. 

Adıyaman Çfmento Fabrikası; 550 bin ton yıl ka
pasiteli; 1976 yılında başlamış, ihalesi yapılmıştır. 
Proje bedeli 560 milyon liradır. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Hayalî temel
ler. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Muş yok 
mu? 

ABDÜLKADÎR ÖNCEL (Devamla) — Evet, 
oraya da geliyoruz. 

Siirt Çimento Fabrikası 550 bin ton kapasiteli; 
1976 yılında başlanmış, temeli atılmış ve proje tutan 
562 milyon Türk lirasıdır. 

Malatya Çimento Fabrikası; aynı şekilde 550 bin 
ton kapasiteli; başlangıç 1976 yılı: proje tutan 580 
milyon Türk lirasıdır. Böyle devam ediyor. Rakam
larla zihninizi meşgul etmek istemiyorum. 

Urfa Çimento Fabrikası 550 bin ton yıl kapasite
li; başlayışı 1976, bitiş tarihi 1982'dir, ki Devlet Plan
lama Teşkilâtı bunun için en erken 1982 tarihini 
öngörmüştür. 6 sene önceye alınmıştır. Proje tutarı 
580 milyon Türk lirasıdır. 1976 yılı ödeneği 4 mil
yon, 1977 yılı ödeneği 3 500 000 Türk lirasıdır. 

Diyarbakır Çimento Fabrikası, aynı şekilde 550 
bin ton yıl kapasiteli; 560 milyon Türk lirası proje 
tutarı. 

Makine Kimya kanahyle yapılan hizmetler, Do
ğu ve Güneydoğuya, devam ediyoruz. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Muş'a bir 
şey yok mu? Muş'u unuttunuz mu, çıkardınız mı? 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Devamla) — Muş'a da 
sıra gelecek, gelecek. 

Ağır Makine Fabrikası, Çimento Tesisleri İma
lâtı, Adıyaman; 1972'de başlamış, 1982'de bitecek. 
Proje tutan 500 milyon Türk Lirası. 

j Ağır Teçhizat Fabrikası, Tav Fırınları İmalatı, 
i Kahramanmaraş; 1976 yıh başlangıç, 1980 bitiş ta

rihi. 1 200 000 000 Türk Lirası proje bedelli. 1976 
yılı ödeneği 24 milyon, 1977 yıh ödeneği 50 milyon 
Türk Lirası. 

Şişe Doldurma İmalât Fabrikası, Gaziantep; 1976 
- 1979; Proje tutarı 600 milyon 1976 ydı ödeneği 6 
milyon, 1977 yılı ödeneği 50 milyon Türk Lirası. 

Tümosan, Türk Motor Sanayii Anonim Şir
keti vasıtasiyle yapılan hizmetleri arza devam edi
yorum. Mardin Traktör Fabrikası 20 000 yıl adet 
kapasiteli; 1976'da başlamış, 1980 bitiş tarihi, proje 
tutan 800 milyon Türk Lirası. 

TEMSAN, Türkiye Elektro - Mekanik Sanayii, 
Su türbinleri Sanayii, Diyarbakır Buhar türbinleri, 
Gaz Türbinleri, Pompalar, Derinkuyu Pompalan te
sisleri; 1976 başlangıç; temeli atılmıştır, 1980 bitiş; 
proje tutarı 6 000 400 000 TL. 1976 yılı ödeneği 35 
milyon, 1977 yılı ödeneği 200 milyon TL. 

Transformatör, Aîternatör, Motor Fabrikası, Ma
latya'da; proje tutan 7 700 000 000 TL. 

Diğer tesisleri sayıp geçeceğiz. Diyarbakır Filtreli 
Sigara, Urfa Nebati Yağ, Gaziantep Et Kombinası, 
Malatya Et Kombinası, Mardin Et Kombinası, Ga
ziantep Organize Sanayi Bölgesi inşa edilmektedir. 
Malatya Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır Organi
ze Sanayi Bölgesi, Mardin Organize Sanayi Bölgesi, 
Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi, Urfa 
Organize Sanayi Bölgesi, çalışmaları. Başta arz etti
ğim, gibi bunlar sadece Güneydoğu, için. 

Şimdi Doğu Anadolu'ya yapılan, yapılması ka-
rarlaştınlan hususları arz etmeğe çalışıyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kuruluş
lar tarafından Doğu Anadolu bölgesinde kurulacak 
tesisleri arz edeceğim. 

Kars - İğdır, Sümerbank Genel Müdürlüğü tara
fından, Entegre Pamuklu Tesisi, Erzurum - Tortum 

Şayak Tesisi, Erzurum - İspir Ayakkabı Tesisi, Kars-
Sarıkamış Ayakkabı Tesisi, Van merkez Ayakkabı 
Tesisi, Erzurum Gübre Fabrikası, Azot Sanayi Genel 
Müdürlüğü tarafından. Kars Gübre Fabrikası, Azot 
Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından. Malatya - Ha
san - Çelebi Cevher Hazırlama ve Palet Tesisleri, 
Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri tarafından. Muş, 
merkez Şeker Fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketi tarafından. 

Evet, sorulmuştu, cevap veriyoruz; Muş merkezin
de Şeker Fabrikası. Kars, merkez Şeker Fabrikası, 
Ağn - Doğu Beyazıt Şeker Fabrikası, Van - Erciş 



M. Meclisi B : 31 12 . 1 . 1977 O : 1 

Şeker Fabrikası. Bingöl Çimento Fabrikası, Bitlis Çi
mento Fabrikası, Erzincan Ağır Takım Tezgâhlan, 
Taksan tarafından yapılacakta. Elâzığ enerji nakil 
hatları, Temsan tarafından yapılacakta*; enerji nakil 
hatları, teçhizat tel çekme tesisleri. 

Erzurum Elektronik Sanayii, TESTAŞ tarafından 
yapılacaktır; Erzurum Organize Sanayi Bölgesi ya
pılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu izahtan sonra tekrar 
konuya dönüp Doğu ve Güneydoğu Anadoluya göz 
attığımız zaman, manzara şudur: Köyler yolsuz, elek
triksiz, susuz, camisiz, okulsuz, sağlık ocaksız; okul
ları öğretmensiz, camileri imamsız olup, ocakları dok
torsuzdur. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz imkânsız
lık içinde kıvranmakta, yakacaktan, yiyecekten, ilâç
tan, iş imkânından mahrum bir vaziyette Devletin yar
dımını beklemektedirler. 

Bilindiği gibi, 1977 yılında Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı yapılacaktır. Kalkınma planı hazır
lıkları yapılırken Yüce Meclisten ricamız, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu için özel kalkınma planlan ha
zırlanmalıdır. Yaygın, süratli ve dengeli kalkınma slo
ganımızın icabı olarak yatırımların ağırlık noktası
nı, biraz önce arz ettiğim gibi, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz 
dünya görüşü her türlü bölücülüğü, istismarı ve tah
rikçiliği reddettiği ve hizmeti emrettiği için, biz bu 
konuların istismar edilmemesini, fakirlik ve sefalet 
edebiyatıyla vakit geçirmek yerine hizmeti götürmek 
gerektiğine inanıyoruz. Bu istikâmette gücümüz ve 
imkânımız nispetinde çalışıyoruz. Aziz milletimizin 
bize vereceği güç oranında hizmetlerimiz artacaktır. 

Millî Selâmet Partisi olarak devlet - millet kay
naşmasının sağlanması için 41 milyon insanın kardeş
liği tezini savunuyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
da yaşayan kardeşlerimizin, yakın zamana kadar, 
yıllar yılı ihmal edildiği, hor görüldüğü, ezildiği, zul
me maruz kaldığı, insanca yaşama imkânlarından mah
rum bırakıldığı, halen, tekrar ediyorum; köylerinin 
yolsuz, okulsuz, camisiz ve susuz olduğu, yakıt ola
rak çok affedersiniz tezek yakıldığı, elektriğin adeta 
lüks sayıldığı, deprem ve sel gibi afetler vükubuldu-
ğunda bölge sakinlerine anında ulaşım imkânsızlığı 
sebebiyle gerekli yardım yapılamadığı, kış aylarında 
yiyecek ve yakacak sıkıntısı gibi çok çeşitli mesele
leri olduğu acı birer gerçektir. 

Saydıklarımıza kimsenin itirazı mümkün değil
dir. Köyleri böyle olduğu gibi, şehirleri de şüphesiz 

böyledir. Doğu ve Güneydoğu'daki il merkezlerinde 
maalesef bugün en basit ameliyatlar yapılamamakta, 
bir apandisit, bir fıtık ameliyatı için Urfa'dan, Mar
din'den, Muş'dan, Bitlis'ten, Van'dan Ankara'ya her 
gün hastalarımız gelmektedir. Her gün milletvekili ar
kadaşlarımız bunun şahididirler. Birçok ilimizde dok-
torsuzîuk devam etmektedir» 

Doğrudur, elektrik Keban'da üretilmekte Batıya 
gitmektedir. Bunun şiddetle karşısındayız. Doğu'da, 
Güneydoğu'da elektrik lüks sayılırken, bütçe müzake
relerinde öğreniyoruz, Batının bilmem hangi ilinde 
«elektriksiz köy kalmamış veya 1977 yılında bütün 
elektrikleri tamamlanmış olacaktır» deniliyor. İstiyo
ruz, Anadolu'nun her köyüne, doğusu batısı fark edil
meden elektrik götürülsün. Bu haksızlıklara karşı çık
mamız gerekiyor,* 

Bizi, sahip olduğumuz dünya görüşü her türlü bö
lücülükten men ettiği için böyle konuşuyoruz. Had
dizatında bu imkânlarla muhterem arkadaşlar, bu 
çalışma ile mutlaka Anadolu'nun bir tarafı ihmal edi
lecekti. Yani bu güçle Doğuya kıymet verilmiş olsa 
idi, Batı şüphesiz ihmal edilmiş olacaktı. Öyleyse, bu 
meselenin tek çıkar yolu; bu bölgeleri değil, bütün 
Türkiye'yi kalkındırmak için radikal tedbirler almak, 
yolları yapacak olan makineleri memleketimizde imal 
etmekten başka çare yoktur. 

Urfa'nın, Güneydoğunun büyük illerinden 150 bin 
nüfuslu Urfa'nın 2 bin küsur yerleşme ünitesinden, 
maalesef bin köyünde ancak bugün yol denebilecek 
kadar izler mevcuttur. Bin küsur üniteye ne su götü-
rülebilmiştir, ne elektrik vardır. Sözümün başında arz 
ettiğim gibi, elektrik zaten lüks sayılıyor, içme su
yu hâlâ köylerimizde sarnıçlarda birikmiş sular içil-
mektedir. Bu 20 nci asırda elbette yadırganacak bir 
husustur. Devlet buraya her türlü hizmeti götürmek 
mecburiyetindedir. Bunu Yüce Meclisimizden istirham 
ediyoruz. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ha
zırlanırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu için özel 
kalkınma planı yapılmalıdır. Dünyada bunun tatbikatı 
vardır; İtalya'nın belli ovaları için özel kalkınma pla
nı hazırlanmıştır; buna benzer bir tatbikatı da Hü
kümetimizden bekliyoruz, Parlamentomuzdan bekli
yoruz. 

Rahatlıkla, vicdan huzuru içinde ifade etmek isti
yorum ki, arkadaşlarımızın önergede belirttikleri bir 
hususa katılmak mümkün değildir. Bakınız ne denili
yor: «İnsanlar arasında dil, ırk, din ve mezhep ayrı
mı yapmak suretiyle insanlara farklı haklar ve ola
naklar sağlamayı, insanlık onuru ile çağdaş uygarlık 
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düşüncesiyle bağdaştırmak mümkün değildir.» Denili
yor ki; «Cumhuriyet Halk Partisi hariç, gelmiş geç
miş bütün iktidarlar Doğuya ikinci sınıf vatandaş mu
amelesi yapmış ve bu bölge insanlarına hep kuşku 
ile, değişik nazarlarla bakılmıştır.» 

İşte biz, önergedeki bu paragrafa, bu cümleye ka
tılmıyoruz, katılmak mümkün de değildir. Ancak, bu
nu Millî Selâmet Partisinin söylemeye hakkı vardır. 
Hiç şüphesiz, Millî Selâmet Partisi hariç, gelmiş geç
miş bütün iktidarlar - ifade etmeden geçemeyeceğim -
bu hususta önergeyi veren arkadaşların mensup ol
duğu Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, bu meselenin 
baş sorumlusudurlar. Bu konuda susması gereken 
onlardır. Zira, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya en 
büyük zulüm ve işkence, devri iktidarlarında olmuş
tur. Tarih ve yaşayanların hafızaları o günlerin acı 
hatıralarıyla doludur. Tarih, iddiamızı teyit etmekte-
dir. 

Muhterem milletvekilleri, bölgenin meselelerinin 
halledilmesi, çözüm yollarının araştırılması, her tür
lü yardımın yapılması için araştırma komisyonu ku
rulmalı. Üzerine basa basa tekrar ediyorum; Doğu ve 
Güneydoğu için özel kalkınma planı hazırlanmalı, bu 
hususta bütün partiler ittifak etmeli ve planın tatbikini 
kuvveden fiile çıkarmalıdır. 

Araştırmanın bölge sakinleri için hayırlı olması, 
bu bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin yakın bir gele
cekte ekonomik bağımsızlığa ve insanca yaşama im
kânlarına sahip olmaları temennisi ile Millî Selâmet 
Partisi olarak müspet oy kullanacağımızı arz eder, 
cümlenizi hürmet ve muhabetle selâmlarım. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öncel. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ab-

dülkerim Zilân, buyurun efendim, 

C. H. P. GRUPU ADÎNA ABDÜLKERİM Zİ
LÂN (Siirt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Doğu ve Güneydoğu bölgesinin geri kalmışlık ne
denlerini inceleme amacına matuf Meclis Araştırma
sı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Demin, benden önce konuşan sayın Abdülkadir 
Öncel, Doğuda yapılan yatırımlara ilişkin bazı rakam
lardan bahsettiler. Bu rakamlar Doğu sorununun çö
zümü için çok yetersizdir. Bu yatırımlar için harca
nacak parayı bütçemizle oranlarsak bunun çok dü
şük bir düzeyde olduğu görülecektir. Bu hususu be
lirtmeden geçemeyeceğim. 

Doğu sorununun, Türkiye'nin önemli sorunları-
nun başında geldiği, çözüm yolu beklediği sürece, 
aktüalitesini eskisinden daha etkili bir şekilde koru
yacağı ve siyasî iktidarların genel politikalarını etki
leyeceği bir gerçektir. Sorun çok yönlüdür; bunu gör
mezlikten gelmek, Doğudan gelen haklı sese kulak tı
kamak, hiç bir siyasî iktidara başatı getirmeyeceği 
gibi, Türkiye için içinden çıkılması güç olacak yeni 
yeni problemler yaratacaktır. 

Her türlü duygusallıktan uzaklaşarak açık yürek
lilikle ve cesaretle konuya eğilinmelidir. Halka baş
ka türlü gösterilen Doğu sorunu, tüm boyutlanyle, 
ayrıntılı biçimde ortaya konulmalıdır. «Doğu sorunu 
yokî&r; Doğu Batı birdir» deyip gerçeği gizlemek 
bir devekuşu politikasıdır; bundan vazgeçilmelidir. 
Çünkü doğruların bilinmesinde, halk yığınlarının za
rarı değil; çıkarı vardır. Uzun yıllar tabu diye bakı
lan Doğu sorunu, çeşitli yönleriyle tartışılmaya baş
lanmış, ancak bu tartışmalar siyasî iktidarlar tarafın-
dan gereği gibi değerlendirilmemiştir. 

Böyle bir sorun yoktur demek, tek kelimeyle güç
süzlüktür. Bu, birtakım zorlukları göğüslemekten ka
çınmaktır. Doğuyu önce coğrafya olarak, sonra eko
nomik ve toplumsal olarak bilmek gerekir. Bu da, 
Ankara'da masa başında oturup istatistik rakamla-
rıyle fikir yürütmekle olmaz. 

Doğunun sosyo - ekonomik yapısı incelenip, te
mel toplumsal yapı çelişkileri belirtilmelidir. Daha 
önce uygulanan sürgün politikası, gözdağı verme, 
baskı ve terör politikası, Doğuyu ekonomik yönden 
geri bırakma politikası, oraya kalitesiz memur gön
derme politikası netice vermemiştir. Doğu davası 
şiddet rejimiyle, yasaklarla halledilemez. 

Doğulu yurttaşlarımızın bazı sorunları dile getiril
diği zaman, emperyalizm fobisi uyandırmaya çalış
mak, inandırıcı olamamaktadır. Doğu sorunu, ne bazı 
ilerici aydınların sandığı gibi Amerikan tarafından 
tezgahlanmakta, ne de arkasında Rusya bulunmakta
dır. Bu sorunun temelinde, siyasî iktidarların ağır ih
mali ve bu ihmalin yarattığı yokluklar yatar. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Doğu'da yaşayan 
yurttaşlarımız hakkında, şoven duygularından sıyrıla-
mayanlar bu tutumlarını gizlemek için, her fırsatta 
bazı Doğulu vatandaşlarımızı bölücülükle itham ede
rek, baskı ve terör politikasını Doğuda uygulamaya 
çalışmışlardır. Oysa Doğunun geri bırakılması, en 
hafif deyimle bölgeciliktir ve insanlığa sığmayan bir 
tutumdur. Bu tutum yüzünden Doğu, bir taraftan yok-
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sulluk ve karanlığa itilirken, öte yandan Doğulu va
tandaşlarımız baskı ve terör yüzünden inim inim in-
lemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi Doğu Ana
dolu Türkiye'nin öteki bölgelerine oranla toplumsal 
ekonomik ve kültürel bakımdan çok geri kalmıştır. 
Bilim adamları ve çeşitli siyasî kuruluşlar bu denge
sizliğin nedenlerini açıklamaya çalışmakta ve buna 
çare arama zorunluluğunu duymaktadırlar; fakat bu 
soruna daima soyut bir idealizm açısından bakılıp,' 
bazı önemli gerçekler ihmal edildiği için, geri kal
mışlığın giderici çözüm yolları getirilmemiştir. Geri 
kalmışlığın nedenlerinden çok, görüntüleri ortaya 
konmuştur. İstatistiklerle bu görüntülere kısaca deği
neceğim. 

Türkiye nüfusunun °/0 20'den fazlasının bu bölgede 
yaşadığı ve Türkiye gelirinin - yaklaşık olarak - % 
13'ü Doğu Anadolu'dan elde edildiği halde, devlet 
ve özel sektör yatırımlarının bu gelire karşılık çok 
düşük bir oranda olduğu görülmektedir. Elde edilen 
fazla gelirin diğer bölgelere aktarılması amaçlanmak
tadır. Bu bölgede devlet yollarının ancak % 27'si 
yer almaktadır. Bütün sanayi tesisleri, altyapı tesis
leri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi bir kaç ilde 
toplanmıştır, özel teşebbüs, yatırımlarının tamamına 
yakın kısmını Batı Anadolu bölgesine yapmaktadır. 

Doğuda eğitim sorunu tek kelimeyle yürekler 
acısıdır. Üniversiteye girmede en başarısız liseler, 
Doğudaki liselerdir. Türkiye'de okur - yazarlık oranı 
en yüksek olan bölge Marmara, en düşük olanı da 
Doğu Anadolu'dur. Öğretmen sıkıntısı en çok bu 
bölgede görülmektedir. Okulu olmayan köylerin yo
ğun olduğu bölge, yine Doğu Anadolu'dur. Doğu Ana
dolu okulsuz, yolsuz ve doktorsuzdur. Bu bölgede bir 
doktora 20 bine yakın kişi düşmektedir. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — 30 bin kişi. 
ABDÜLKERİM ZİLAN (Devamla) — Doğuda 

toplumun ekonomik temelini meydana getiren ser
maye değil, tamamen topraktır. Teknoloji çok ilkel 
olup, çoğu yerde öküz, karasaban, kağnıya dayan
maktadır. îş bölümü, gelişmemiştir, emek özgür de
ğil bağımlıdır. Nüfus artışının ve makineleşmenin or
taya koyduğu baskılar bir çok çiftçi ailelerini tarım 
sektörünün dışında bırakmakta, bunlar kentlere akın 
etmek zorunda kalmaktadırlar; fakat kentlerde artan 
nüfusu fonksiyonel duruma sokacak endüstri yatı
rımları yoktur. 

Doğunun toplam kamu yatırımlarından aldığı 
pay, her plan döneminde düşüş göstermektedir. Yine 
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Doğu kamu yatırımlarından, sürekli olarak Türkiye 
ortalamasının altında pay almakta ve böylece geliş
miş yörelerle arasındaki fark sürekli olarak artmak
tadır. 

Planlı kalkınma dönemine girdiğimiz günden bu
güne kadar bölgelerarası dengesizlik edebiyatı dil
lerden düşmediği halde bu durum değlşmemektedir. 
Çünkü, Doğunun sorunları, dertleri âdeta imtiyazlı 
bîr azınlığın tekelindedir, kamuoyu olsun, basın olsun 
bu konuda lâkayıttır, çekingendir. Çünkü Doğu, ezi
len insanları ve sayısız dertleriyle dar kafalı, saplantılı 
bazı idarecilerin eline terkedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, iç açıcı olmayan bu man
zarayı kaba hatiarıyle çizdikten sonra, şimdi de geri 
kalmışlığın nedenleri üzerinde durmak istiyorum. 

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz : Doğu Anadolu' 
da siyasî iktidarların bağışlanmaz ihmali vardır. Eko
nomik dengesizliği ve sosyal adaletsizliği giderici ted
birler alınacak yerde, hapishane ve karakol yapımına 
izin verilmiştir. 

Ka&kınma, Batıya fabrika, Doğuya hapishane yap
makla olmaz. Doğunun okul, yol, sağlık, fabrika gibi 
önemli sorunları dururken, buraya en büyük yatırım
ların karakol ve hapishane için yapıldığını ifade eden
ler ve bu durumu kınayanlar bölgecilik yapmak ve 
yurdu parçalamaya çalışmakla itham edilmektedir. 

Aslında Türkiye'de bölücülüğe asıl yatırım yapan, 
ülkenin batısını zenginleştirip doğusunu yoksuîlaştı-
ran zihniyettir. Bölücülüğün nedenini, bu bölgede 
zulmün çarkını çevimneye yönelik çarpık görüşlerde 
aramak gerekir. 

Halkçı bir Anayasaya rağmen çağ dışı yaşama 
şartları içinde topraksız, barmaksız, aç, cahil, kültürü
nü, kişiliğini geliştirme olanağından, imkânından yok
sun, baskı ve zulüm cenderesinde ömür çürüten Do
ğulu vatandaşlarımıza Devletimiz artık yardım eli-
Kİ uzanmalıdır. Çünkü bölgelerarası adaletin sağlan
madığı bir ülkede, insanlararası adaletten bahsedile
mez. Bölgenin ekonomik ve toplumsal yapısında yarı 
feodal kalıntılar hâlâ mevcuttur. Bölgede altyapı hiz
metleri yapılmayıp, kapitalist ilişkilerin geliştirilmesine 
öncülük yapılmadığından, bunlar varlıklarını koru
maktadırlar. Merkezî otorite, daha ziyade bunlarla 
ittifak yapma yolunu seçmiştir. 

Doğunun bu sosyo - ekonomik yapısı içinde, böl
ge kalkınması adıyla devlet fonlarının Doğuya akta
rılması verimli olmayacak, daha çok mahdut bazı 
çevrelerin işine yarayacaktır. Gerçek bir kalkınma 

12 — 
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için Doğulu vatandaşlarımız, her şeyden önce, bu ba
ğımlılık ilişkilerinden kurtarılmalıdır. Bunun için de 
köklü bir toprak reformunu Doğu kalkınmasının ilk 
şartı olarak görmekteyiz, Bu reform, bölgesel bir sa
nayileşme ve şehirleşme programıyla tamamlanmalı
dır. 

Yüksek nüfus artışı, göçebelerin yerleşmesi, trak
tör gibi etkenler yüzünden, Doğuda son yıllarda Tür
kiye ortalamasının üstünde hızlı bir şehirleşme görül
mekte ise de, bu şehirleşme bir sanayi temeline otur-
mamaktadır. Endüstriyel yatırımların bu bölgeye yı
ğılması şarttır. Bu bölgenin yol, su ve enerji sorunu 
süratle çözümlenmelidir. Kuraklık ve sulama yeter
sizliğine çare bulunmalıdır. 

Köylüye dönük bir eğitim seferberliği başlatıla
rak, eğitim yetersizliğinden doğan olanak eşitsizliği 
giderilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, geri kalmışlığın diğer bir 
nedeni olarak da, ekonomiye Devletin değil, tekelci 
sermayenin yön vermesini görmekteyiz. Ülke ihtiyaç
larını ve sosyal adalet ilkesini dikkate alacak olan Dev
let, ekonomiye yön verecek olursa, Doğu da bundan 
nasibini alacaktır. Devlet, yöresel planlama ile Do
ğunun hızla ve adaletle kalkınmasını temin ederek, 
bölgeîerarası dengesizliği gidermelidir. Yine Devlet, 
Doğuya baskı ile komando ile değil, halk yararına 
ekonomik, sosyal ve eğitsel tedbirlerle reformlarla ve 
gUleryüzle varlığını duyurmalıdır. 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerle, Doğu ve Güney
doğu bölgesinin geri kalmışlık nedenlerini tespite ma
tuf bu iki araştırma istemini çok olumlu ve faydalı 
bulduğumuzu beyan eder, C. H. P. Grupu adına he
pinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Zilan. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, A. P. 

Grupu adına Cemil Ünal konuşacak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünal. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Doğu için ne yaptınız? Göremedik, 1974' 
te ne yapanız göremedik; vallahi göremedik, billahi 
göremedik. 

A. P. GRUPU ADINA CEMİL ÜNAL (Kars) 
— Muhterem Başkan, sayın milletvekilileri; 

Bir kısım arkadaşlarımız Doğu ve Güneydoğu 
bölgesinin çeşitli sorunlarını dile getirmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı istemişlerdir. 
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Şimdi buraya, tesadüfen, Adalet Partisinin bir 
sözcüsü olarak ben çıkmış bulunuyorum. Ben Do
ğunun en ücra köşesinde doğmuş ve büyümüş bir 
arkadaşınızım. Benim doğduğum vilâyet Kars'tır. 
Kars'ın ötesi ise Rusya'dır, Moskof yatağıdır. Şa
yet Doğudan, Doğu bölgesinden dert yanmak icap 
ediyorsa, o bölgenin, o vilâyetin bir çocuğu olarak 
herkesten çok benim dert yanmam icap eder, Biz, 
Doğu Anadolulu olarak hiç bir zaman kendimizi 
Türkiye'den ve Türklükten ayrı hissetmedik. Her
kesten önce, hatta ve hatta Batılıdan da önce ben Ano-
doluluyum, ben Türküm; yalnız, Doğululuğu coğraf
ya kitaplarında okumuş ve bellemiş bir insanım. 

Eskiden bizim Kars'ta, Kars'tan Erzurum'a üstü 
açık kamyonla gidip gelen adam cidden parmakla 
gösterilirdi. Cidden, Kars'a döndüğü zaman da en 
azından bir ay, üstü açık kamyonla Erzurum'a gi
dip geldiği için fiyaka satardı. Ayrıca, hiç bir köyü
müzün ne yolu vardı, ne suyu vardı, ne de gece dı
şarıya çıkabilecek bir idare lâmbasının aydınlığı ka
dar elektriğimiz vardı. Her şeyin hakkını vermek lâ
zım. Ben, Doğu Anadolu'yu gayet iyi bilirim; Van'ını 
Muş'unu, Bingöl'ünü, Bitlis'ini, Diyarbakır'ını, Ağrı'sı
nı, Kars'ını ve 1955'teki durumunu da bilirim, 1975' 
teki durumunu da bilirim. Elbette ki Doğu Anado
lu, Batıya nazaran geri kalmıştır. Doğu Anadolu in
sanı, elbetteki Batıda yaşayan vatandaşlarımız ka
dar refah içerisinde değildir, güllük gülüstanlik içe
risinde yaşantılarını elbette siirdürememektedirler, 
Ben de o Doğunun bir insanı olarak, o bölgenin bir 
ferdi olarak, bu ıstırapları ailemle beraber 7'miz-
den 70'imize kadar tatmışızdır, ıstırabını çekimsiz
dir, açlık ve susuzluğun ne olduğunu da elbetteki biz 
daha çok görmüşüzdür. 

Şimdi sayın milletvekilleri, Doğu Anadolunun 
biraz da kadersizliği, Hükümetlerin el atamamasın
dan ileri gelmiyor. Benim anladığım manada, bilhas
sa iklim şartları bize zaten yeteri kadar kılıcını vur
muş, darbesini indirmiş. Şimdi düşünün, Doğu Ana-
doluda geçim % 90'ıyla hayvancılığa dayanır. Adam: 
«Çoluk-çocuk cehennem, mal-davar selâmette mi» 
düşüncesi içerisinde hareket ediyor ve o Anadolu in
sanının kaderi yalnız ve yalnız, ahırında beraber kal
dığı, beraber yaşadığı hayvanına bağlıdır. Şayet o 
hayvanı yaşıyorsa, hayvanının karnı doymuşsa, hay
vanı süt verebiliyorsa, hayvanından yün alabiliyor
sa, Doğu Anadolu insanının da karnı doymuştur, Do
ğu Anadolu İnsanı da bu küçük gelire rağmen Alla-
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hına şükretmesini de bilmiştir; fakat Batıda elbetteki 
bir senede en azından 3 mahsul, 4 mahsul alınabil
mekte, topraktan elde edilen gelir Doğu Anadoluda 
elde edilen gelirin 3-5 misli seviyesinde olmaktadır. 
Orada hayat standartları, hayat ölçüleri, elbetteki Al
lah'ın da yardımıyla, bizden çok çok ileride olmuş
tur. 

Yalnız, «Doğuya bir şey yapılmadı» demekle, 
kusura bakmayın, biraz inkarcılık oluyor. Meselâ; 
1965 yılına kadar Kars'ta gidecek bir tane yol yok
tu, ama 1965 senesinde Adalet Partisi Hükümeti gel
miş Kars'a 700 milyon değerinde bir çimento fabri
kası kurmuş. Kars'a gelmiş, 600 milyon değerinde 
bir Çıldır Barajı yapmış, 200 milyon değerinde bir 
Alabalık Barajı yapmış, 80 milyon değerinde bir 
araştırma enstitüsü açmış, 120 milyon değerinde bir 
süt fabrikası kurmuş, yine 40-50 milyon değerinde 
bir Et-Bahk Kurumunu açmış, üç tane araştırma 
enstitüsü kurmuş. Bir tek Kars'ın içerisinde lise var
dı; ama 1965 yılından sonra Kars'ın 15 ilçesine lise 
açıldı, en azından köylerimizin çoğunda da ortaokul 
açılmış. Demek ki bunlar birer hizmet. 

Hatta ve hatta Çıldır'dan Arpaçay'a gidebilmek 
için, Stalin zamanından kalmış yolların üzerinde git
me mecburiyetleri vardı. Hâlâ birçok yerlerde de bu 
yollar, maalesef vatandaşlarımızın hizmet görmesin
de elbetteki imkânsızlık göstermektedir. 

Erzurum ile Kars arası 200 kilometredir. Ben bu 
arayı 9 saatte gidemiyordum; ama 1965 yılından son
ra, Allah razı olsun, gelen hükümet asfalt getirmiştir. 
Şimdi ben 1,5-2 saatte ta Ankara'dan çıkıyorum, 
Ağrı'nın dibinden, İran hududuna kadar, hatta ora
dan Doğu Beyazıt'a, oradan Erciş'e, oradan Van'a, 
Oradan Muş'a, oradan Bingöl'e, Tunceli'ye, Diyar
bakır'a, Ankara'ya kadar rahatlıkla asfalt yollardan 
gidip gelebiliyorum; ama 1960 öncesinde, hatta 1950 
öncesinde bu yollar yoktu. Yani, Doğuya bir çeşme 
yapılmışsa, bir bardak su içecek çeşmeyi kim yapmış
sa, elbetteki Allah ondan razı olsun, Allah o hükümet
ten razı olsun, demek insaflı insanların ölçüsü ol
mak gerekir. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Elbette yapılacak. 
Sen de Doğuyu güllük gülistanlık yaptın. 

BAŞKAN — Sayın Saltık.. 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Elbette bir şey 

demiyorum. Yani, Doğunun derdi vardır. Doğu gül
lük gülistanlık içerisinde değildir; ama Doğudan dert 
yananlar, 50 sene Doğuyu jandarma devri halinde 
idare edenler olmuştur, Doğuya jandarma damgasını 

vuranlar olmuştur, Doğu Anadolu insanını üçüncü 
sınıf vatandaş görüp, mahkeme huzurlarında kurşun-
latanlar olmuştur. 

ABDÜLKERİM ZİLAN (Siirt) — Biz de ona 
karşıyız. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Mahkeme ettiril
meden bunları ipe götürenler olmuştur. 

Keşke Doğuya hizmet götürüp de hizmeti yarıda 
kalanlar, bu kürsüde çıkıp da, Doğu Anadolunun 
derdini dile getirseler, onun imkânsızlıklarını bu kür
süde söyleseler, onların elbette bende yanındayım. 
Onların destekleyicisi, elbette Doğunun bir çocuğu 
olarak benim; ama bakıyorum Doğu Anadoluyu 
Türkiye'den ayırmak isteyenler var. Doğu Anadolu
nun o imanlı insanlarını, o Allah'ına inanan, kur'an' 
ini bilen, o vatanperver insanlarını benden ayırmak 
isteyenler var. Sırf bu yüzden, bu düşünceyle Doğu 
Anadolu insanını bu vatandan koparmak düşüncesi 
içerisinde onu tahrik etmek isteyenler var. «Halklar» 
diye, ona özgürlük vereceğim düşüncesiyle bu Ana
dolu insanını bu vatandan koparmak isteyenler var. 

Evvelâ bunlara karşı çıkalım, evvelâ Türkün ve 
Türklüğün bütünlüğünü bozacak vatansızlara. Allah
sızlara, komünist uşaklarına Doğulu olarak biz kar
şı çıkalaım. 

Kimmiş Batıda benden daha vatanperver olan, 
kimmiş? Ben doğuluyum. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Kendine göre 
doğulusun. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Elbette Doğuluyum, 
Doğulu olmaktan şeref duyarım; ama her şeyden 
önce Türküm, Türkçüyüm; bu vatan benimdir; bu
nu da diyeceğiz elbette. 

Gelin, hep beraber Doğulu milletvekilleri olarak 
biz de yan yana gelelim, geçmişi de ortaya koyalım, 
50"den alalım, 40'tan alalım, 35'ten alalım; benim 
Anadolu insanıma, Doğulu insanınma zulmedenler 
kimdir? 

Ben, lisede talebeydim; Millî Emniyetin önünden 
geçemiyordum, yarım saat içerisinde Millî Emniyete 
alınıyordum ve nihayet o Millî Emniyet içerisinde -
Karsîı milletvekili arkadaşlarım biliyorlar - en azın
dan 10 tane Karshnın- ayağı kesilmiştir, en azından 
10 tanesi Millî Emniyetin duvarları içerisinde öl
dürülmüştür. Bunların hesabını niye sormuyoruz, 
bunlar hangi devirde olmuştur, bana ikinci sınıf 
muamele eden zihniyet kimdir? 

Eskiden - kusura bakmayın - Halk Partisinin bir 
zihniyeti vardı; diyorlardı ki: «Sınır vilâyetlerine 
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elektrik getirmeyelim» Niye? «Çünkü Rusya yakın
dır, şayet Doğu vilâyetlerine elektrik gelirse Rusya 
o vilâyeti iyi görür, bir gün hücum ederse çok yeri 
bombalar, onun için karanlıkta kalsın. Baraj getir
meyelim.. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Yalan söylüyor
sun? 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Yalan ben söy
lemiyorum, sen söylüyorsun. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Yalan söylüyor
sun sen!.. 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, Sayın Mavioğlu, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Kusura bakma, 
dinle. Yalanı senin gibiler söyler, ben söylemem. Bu
rada Doğunun derdi konuşuluyorsa ben Doğuluyum, 
sen nerelisin? Ben söyleyeceğim. 

ABDÜLKERİM ZİLAN (Siirt) — Ama bütün 
iktidarlara çat. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Elbette, o mem
lekete bir çivi çakandan Allah razı olsun, diyorum. 
O memleketi, orada yaşayan insanları ikinci sınıf zih
niyet içerisinde görenin de Allah belasını versin, di
yorum. 

Ben Çıldır Barajını yapmıştım. Sayın Genel Baş-
- kanınız 1973'ten evvel Kars'a gelmişti. Mitingde ko

nuşulduğu zaman, cereyan olmaması yüzünden mik
rofon kesinti yapmıştı. 200 tane arkadaşımızı arka
sına alarak, «Niçin elektrik verilmedi?» diye beledi
yeyi basmaya kadar gidiyorlardı. Ondan sonra ikti
dar oldular, Başbakan oldular. Çıldır Barajı 1972 
sonunda açılacaktı, sene oldu 1975, açılmadı. Niye 
açmadı?.. Karsh dışarı çıktığı zaman duvarlara tu
tuna tutuna yürüyordu geceleri. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Şimdi açıldı mı? 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Elbette açıldı, üç 

tane türbini ile çalışıyor. Kars'ın barajı Tortum'a 
da bağlandı. Yarın, öbür gün Allah nasip ederse, iş
te Ağrılı arkadaşlarım burada, Doğu Beyazıt'a ka
dar hatlar çekilmiştir, Keban'a bağlanacak. Artık 
Allah nasip ederse Karsh'da, Doğulu da zilletten, 
karanlıktan kurtulacaktır. Ben buna inanıyorum, 
kusura bakmayın. 

Şayet o bölgenin bir çocuğu olmasam, Batıda 
keyif içerisinde viski içerek, barlarda ve pavyonlarda 
nara atarak, gece saat 3'ten sonra kafayı bulup, ne 
Kars'ta, ne Kars'ın Digor'unda, ne de Ağrı'da yaşa
yan vatandaşlarıma mersiye yazanların yanında de
ğilim. O mersiye yazanlar evvelâ Doğuyu bilsinler, 

Doğuda yaşasınlar. Bazı beylerimiz var, kusura bak
mayın, Amerika'daki bir vilâyetteki hademenin adı
nı biliyorlar; fakat bizdeki okumuşlar, diplomalılar, 
kıravatlarılar, profesörler daha Türkiye'nin beş vilâ
yetini bilmezler bunlar. Benim Doğudaki yaşantımı 
bunlar mı bilecekler? Köye giden profesör köylüden 
şişe suyu istiyor, ben buna şahidim. Bu mu Türkiye* 
nin kaderini değiştirecek kıravath takımı? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — 1,5 ay yatıyordu 
orada. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bu bakımdan, bu 
kürsüden Adalet Partisi adına sesleniyorum: Elbette 
Doğuluyum, Doğunun birçok dertlerinin, ıstırapları
nın giderilmesi için Doğulu milletvekili arkadaşlarım
la parti gözetmeden el eleyim, yan yanayım. 

ABDÜLKERİM ZİLAN (Siirt) — O zaman alkış
larız. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Hiç bir ihtilâfım 
yok. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Biz yan yana gel
medik. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bağışla beni, ben 
geldim. Sen beni tanımazsın da tanıyanlar çoktur. 
Hemşerim tanırız birbirimizi. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Yan yana gelelim. 
BAŞKAN — Sayın Saltık, lütfen efendim müda

hale etmeyiniz. 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Şimdi müsaade et, 

Dışkapı'dan da birbirimizi tanırız Sayın Saltık, bir 
şeyimiz yok. * 

BAŞKAN — Sayın Ünal, lütfen sorulara cevap 
vermeden görüşün. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Ben de Altındağ'da 
oturduğum için bir birimizi tanınırz. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Doğuyu güllük 
gülistanlık gösterme. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, müdahale etmeyin 
efendim. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Seninle de beraber 
oturacağız, gece de beraber konuşacağız. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Doğuyu güllük 
gülistanlık göstermeyin. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, lütfen müdahale et
meyin. Sayın Ünal, sataşmalara cevap vermeyin lüt
fen, siz konuşmanıza devam edin. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Güllük gülistanlık 
göstermiyorum. Seninle de beraber olacağım, seninle 
de Doğunun meselelerini istediğimiz yerde, istediği-
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ğimiz zaman da oturup konuşacağım, konuşmak isti
yorum. Gönlüm Doğuyla beraberdir, ama Doğuyu 
istismar edenlerle değil. Bunu diyorum ben. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Beş sene iktidar
da kaldınız, niye.. 

BAŞKAN — Sayın Saltık.. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Çok muhterem 
milletvekilleri, ben hayvancılık bölgesinin bir çocu
ğuyum. Doğunun Kars'ında yaşayan vatandaşımın, 
1974 yılına kadar sütü 110 kuruşa alınıyordu. Bu 
iktidar geldi, Milliyetçi Cephe Hükümeti 4,5 liraya 
çıkardı. 1974'te Ecevit Hükümeti geldi, etlere bir ta
ban fiyatı koydurdu. Bunlar Doğunun dertleri, dile 
getirelim. O zaman da ben bu kürsüye çıktım, «Ete 
taban fiyat koymayın» dedim. «Bu, Doğu'ya hizmet 
değil, Doğulu ile alay etmektir. Doğulu vatandaşa 
öldürmektir» diye demiştik? 

Türkiyede Et-Balık Kurumunun kapasitesi 57 bin 
tondu, Türkiye'nin et tüketimi 750 bin tondu. Bura
dan sorduk, «57 bin ton eti Et-Balık Kurumuna ko
yacaksınız, 700 bin ton eti nereye koyacaksınız?.. Yer
altı teşkiilâtınız var, ama acaba eti koymak için yer
altı teşkilâtınız da var mı?» Yok ve koyamadınız. 

Ve nihayet, Doğulu vatandaşlar, işte Doğulu mil 
letvekilleri buradadır, Ağrılı arkadaşım buradadır, 
Geçen sene Diyarbakır'dan, Ağrı'dan gelmişlerdi. Bir 
tane hayvanını Et-Balığa verememişlerdir, perişan ol
muştur. Elindeki damızlığı dahi çıkarmış, 1975 se
nesine aç ve susuz, perişan girmiştir. Bunları da söy
leyelim. Bu hususta Doğu için ne lazımsa, o bölge
nin bir milletvekili olarak, istismar etmeden, «Halk
lara hürriyet» diye bağırmadan, her türlü derdine 
canımla, varımla, başımla ortağım. Doğulu millet
vekili arkadaşlarımın da devamlı bu konuda yanın
dayım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ünal. 
Sayın Önder, Demokratik Parti Grupu adına, bu

yurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (An
kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarsın, Hasan 
Değer ve arkadaşları ile zannediyorum Celâl Paydaş 
ve arkadaşları, Doğu ve Güneydoğu Anodulunun so
runlarını araştırmak ve tespit etmek maksadıyle Ana
yasa ve içtüzük gereğince araştırma önergesi vermiş
lerdir. Evvelâ, böyle bir konuyu Yüce Meclise getir
dikleri için bu arkadaşlara Demokratik Parti Grupu 
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adına teşekkürlerimi sunarak Demokratik Parti'nin 
görüşlerini arz ve izaha gayret edeceğim. 

Konuşmaların bir kısmını yukarıda Sayın Bozbey-
linin, Genel Başkanımızın odasında dinledim, bir 
kısmım da burada dinledim. 

Değerli arkadaşlarım, meseleye Anayasanın 76 ncı 
i maddesini nazarı itibare alarak milletvekili arkadaş

larımız yaklaşmalıdırlar. Anayasanın 76 ncı maddesi 
kulağımızda küpe olacak yerde, zaman zaman bu 76 
ncı maddeyi unutmaktayız. Ben bunu bir defa hatır
latayım, ondan sonra meselenin içerisine gireceğim. 
Anayasanın 76 ncı maddesi ne diyor: «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya 
kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil eder
ler.» Burada doğulu batılı milletvekili yoktur, Bütün 
Türkiye'yi temsil eden milletvekilleri vardır. (D. P. 
ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) arkadaşlar 
meseleye böyle yaklaşmak gerekir. Her biriniz bü
tün milletin ıstırabını temsil etmek ve dile getirmek 
Kulundasınız. İstanbul milletvekili, Ankara milletve
kili, Hakkâri'nin ıstırabını duyacak; Erzurum millet
vekili ise İzmir'in ıstırabını duyacaktır. Böyle bölge
ye inhisar ettirerek meseleyi ele almak kanaatimce 
yanlıştır. Meseleyi böyle ele aldığımız takdirde ve yi
ne Anayasadan hareket ettiğimiz takdirde, birçok he
deflere varacağız, Bakınız, Anayasamızın 3 ncü mad
desi ne diyor; «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütündür.» İşte bu mana, bu espri bize 
ışık tutmaktadır. Bu husus Demokratik Parti Prog
ramında vuzuhla yer almıştır. Demin Abdülkadir 
Öncel arkadaşımı dinledim. Kendisini, ciddî tetkikin
den dolayı tebrik ederim. Yalnız, bu meseleye yak
laşmış olan yegâne parti Millî Selâmet Partisi değil
dir. Millî Selâmet Partisinden evvel meseleyi ele al
mışız, Demoşkratik Parti Programına şöyle bir hü
küm olarak koymuşuz: 

«Anayasamızın 3 ncü maddesinde de belirtildiği 
veçhile; Türkiye, devleti, ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütündür. Bu bütünlüğün, kalkınmamızın 
tahakkuku ve memleketin her köşesine dengeli bir 
şekilde yayılmasıyla daha da kuvvetleneceğine inan
maktayız. Bu maksatla memleketimizde bölgelerara-
sı gelişme farklarını azaltmak, hususî imkânlara sa
hip olan bölgelerin imkânlarını harekete getirmek ve 
dengeli gelişmeyi sağlamak için özel plan ve prog
ramlar hazırlanacaktır. Az gelişmiş bölgelerde tatbik 
edilmekte olan vergi indirimi ve muafiyetler, indirim
li gümrük tarifeleri ve ucuz krediler daha geniş ölçü
lerde değiştirilecek ve işler hale getirilecektir» 
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Demokratik Partinin görüşü odur ki, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan hazırlanmaktadır; bölgelerin husu
siyetleri nazarı itibara alınarak, bölge planları hazır
lanmasında fayda vardır. Nitekim bunu Fransa tat
bik etmiştir, ttalya tatbik etmiştir. Sicilya'nın ve Gü
ney İtalya'nın kalkınması için Vanonin Planı uygu
lanmıştır. Demokratik Parti olarak ve partiyi kuran 
arkadaşlar olarak, Birinci Beş Yıllık Plan yapılırken, 
tkinci Beş Yıllık Plan hazırlanırken - ki o zaman 
Adalet Partisindeydik - görüşlerimizi dile getirdik; 
Doğunun ve Güneydoğunun özelliklerinin nazarı iti
bara alınmasını, ayrıca bir planla meselenin ele alın
masını ve gerekirse uzun vadeli planların korunma
sı hakkındaki kanunda bu yolda değişiklik yapılma
sını ta o zamanlar önermiş ve teklif etmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, Doğuya ve Güneydoğuya 
özel itina ile eğilmek zarureti ve mecburiyeti vardır. 
Birbirimizi suçlamakla, hamaset edebiyatı yapmakla 
mesele hallolunmaz. Mesele his meselesi değildir. Me
sele; akıl, mantık, teknik ve ilim meselesidir. Muh
terem arkadaşlar, bölgeler arasında farklar vardır. 
Ben yine bir bütçe konuşmamda üç-beş sene evvel di
le getirmiştim; rakamlarla dile getirmiştim, nüfusu 
nazarı itibare almıştım, Marmara mıntıkasında Ziraat 
Bankasının verdiği kredilerle Doğu Anadolu'da veri
len kredileri karşılaştırdığım takdirde asgarî sekiz 
misli büyüklük Marmara için müşahede :etmiştim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Tahsilat 
nasıl? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Bakın, Sayın Ata
gün arkadaşım çok enteresan bir konuyu hatırlattı
ğı için bir ıstırabımı dile getireceğim. Buyuruyorlar 
ki, «Tahsilat nasıl» Adalet Partisi saflarında çalışır
ken, bir gün Tunceli'nin bir meselesini dile getirmiş
tim, aynen Atagün gibi bir arkadaşım «Tunceli'nin 
verdiği vergi ile İstanbul'un verdiği vergi bir midir, 
tahsilat bir midir?» diye bir mazeretle önüme çık
mıştı. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ben onu 
demek istemedim, banka kredi tahsilatım söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, sayın Atagün.. 
Sayın önder, siz suallere cevap vermeyin, kendi 

görüşmenize devam edin. 
CEVAT ÖNDER (Devamla)— Şimdi, arkadaş

lar tahsilat meselesinde şunu ifade edeyim: Büyük 
şehirlerdeki batakçılardaki durum daha fecidir. Do
ğu Anadoludaki borca sadakat hepsinden fazladır. 
Kendileri de bilirler, zaten mütesefsil kefaletle alın
dığı için Ziraat Bankasının paralan kaybolmamakta-
dır. Birinde bulamazsa öbüründen almaktadır. 

Şimdi, arkadaşlar yok olası zihniyet şudur: Fa
lan tarafın geliri fazla, vergiyi fazla veriyor, feşme
kân tarafın vergisi az, hizmeti oraya götürelim, öbür 
tarafa götürmeyelim, zihniyeti kahredilecek, yok 
edilecek bir zihniyettir. 

NECDET EVLÎYAGlL (Ankara) — 26 milyon 
lira krediyi kim aldı? 

CEVAT ÖNDER (D»vamla) — Tabiî onlar baş
ka meseleler. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Doğuda okul yoktur, 
yol yoktur, köy yolu ve karayoluna önemle eğilinme-
lidir. Rahmetli Halil Rıfat Paşanın dediği gibi; gide
mediğin yer senin değildir. Her yere gideceksin, dev
letin müşfik elini götüreceksin. 

Sağlık hizmetleri Doğu Anadoluda noksandır, 
doktor yoktur, ebe yoktur, hemşire yoktur ve bazı 
memurlar son derece haşindirler. 

Yine bir anımı dite getireceğim. Sayın Bahri Dağ-
daş Tarım Bakanı idi. Erzurum Valisi ile Narman'a 
gittik. Narman'a Erzurum Milletvekili olarak hizmet 

i götürmüş bir arkadaşımzdım. Baktım ki halk grup 
bir vaziyette; «Ne var» dedim, «Vali geldi, Bakan 
geldi, ben de buranın çocuğuyum, size geldim, bizi 
karşılamıyorsunuz.» Dediler ki: «Cevat bey, ölümü
zü kaldırın, ölümüz yatıyor». Meğer bir cinayet iş
lenmiş, savcı «Gitmem» diyor, cenaze kokuyor, hâ
kim bakmıyor. Bu vaziyet karşısında ne Tarım Ba-

; kanı olarak Bahri bey bir şey yapabildi, ne Vali bir 
; şey yapabildi, ne de ben milletvekili olarak bir şey 
i yapabildim. 

Onun için, Doğuya en kaliteli, en namuslu dok
toru, memuru, teknik elemam göndermek zarureti 
vardır. Çok defa şahit oldum, 27 Mayıstan sonra Er
zurum'un bir ilçesinde üç defa silâh toplanmış, silâhı 
toplayanlar dağıtmış, tekrar rüşvetle bir daha dağıt
mış, bir daha toplamışlardır. Bunu Erzurum'da Or
du Kumandanına ifade ettim. Bana mebus arkadaş
larımın yanında dedi ki; «Maalesef ben de bunu is
tihbar etmiş vaziyetteyim; yalnız bir şey yapamıyo
ruz» O zaman da geldim devrin Başbakanına duru
mu ifade ettim. 

Arkadaşlar, eğitim hizmetleri noksandır. Evet, 
çok okul açılmıştır. Sayın Orhan Dengiz zamanında 
cidden çok okul açıldı, fakat dört dönemlik parla
mento tecrübem bana şunu vermiştir: Okul açarsam, 
içinde öğretmen olmazsa hiç bir değer ifade etme
mektedir. öğretmen yoksa, o çocuk süs için gidip 
geliyor, ondan sonra lise kapısında, üniversite kapı
sında tıkanıp kalıyor. Üniversiteden mezun olan, lise-
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den mezun olan ve noktalama işaretlerini bilmeyen 
şahıslara şahit oldum. 

Arkadaşlar, kaliteli münevverlere, vasıflı münev
verlere ihtiyaç vardır. Okuma-yazma bilmez, fakat 
feraseti vardır; okur-yazar olur, hödüğün biri olur. 
Onun için okulda eğitimde, Doğu Anadoluda da, 
Türkiye'de de kaliteye kaliteye önem vermek zorun
dayız. 

Beri taraftan, Doğu Anadoluya sanayi götürüle
cek ise, teşvik tedbirleri ile olmamaktadır; devlet 
eliyle olmak zarureti vardır. Hayvancılık konusu da 
öyledir. 

Demin et taban fiyatına temas edildi; et taban 
fiyatı tam bir fiyaskodur. Et taban fiyatı ilân edili
yor; Erzurum kombinasına hayvanlar getiriliyor, yı
ğılıyor, bilfarz günde beş bin baş mal alınacak yerde 
iki bin baş, bin baş mal almıyor. Beri taraftan bir 
tüccar piyasaya giriyor; Ankara ile de ilişkisi var, 
külliyetli miktarda et mubayaa ediyor, ondan sonra 
da İran'a kaçırıyor. Bu yüzden, bir senede 45 mil
yon lira alan insan var Erzurum'da. Adalet Partisin
de mevcut olan eski bir bakanın halen ortağıdır; ver
gi iadesi yolu ile de ceplerine binlerce lira girmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, et taban fiyatı bir şakla
banlıktır; maalesef böylece bazı insanlar bu yoldan 
zengin edilmektedir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Kim o ba
kan? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Eski bir bakan. 
Bu hususu da beyan etmek isterim. 
Muhterem arkadaşlarım, bölücülük olmamalıdır, 

bölgecilik olmamalıdır, mezhepçilik olmamalıdır. 
Anayasanın 12 nci maddesi sarihtir: «Kanun karşı
sında her Türk vatandaşı eşittir». Kanunların genel
liği ve eşitliği ilkesi vardır. Mazide büyük ıstırap çek
miştir Doğu Anadoludaki insanlar. Mazide, af işine 
dahil edilenler olmuştur, Millî İstihbarat Teşkilâtı ta
rafından takip edilenler olmuştur. Doğunun insanı, 
batının İnşam kadar vatanperverdir. Ermenilerle, Rus
larla mücadele eden insanlardır. Ermenilerle müca
dele eden 18 yaşında, Atatürk'ün imzasıyla İstiklâl 
madalyası alan bir babanın oğlu olarak ifade edeyim 
ki, Doğu Anadolunun vatanperverliğinden biç kimse
nin şüphe etmeye hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu enine boyuna 
ele aîmdsğı taktirde ve Anayasanın 76 ncı maddesi; 
her milletvekili kendisini seçen yerin değil, kendisini 
seçen seçmenin değil, bütün milletin milletvekili ol

duğu şuuru ile meseleye eğildiği taktirde, Doğu Ana
dolunun ıstırabını anlayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de önemle ele alın
ması gereken bir konu da idarî reformdur. Yıllardır 
sözü edilir, programlara konulur, bütçelere konulur, 
özel çalışmalar yapılır, ele alınmaz. Türkiye'de ha
len merkeziyetçilik kıskacı altında kıvranan bölgele
rimiz vardır. Yani 11 genel meclislerini, belediyeleri, 
mahallî idareleri, hatta gerekirse bölge teşkilâtlarını 
ele almak, biraz ademî merkeziyete doğru gitmek za
rureti vardır. îşte bu yapıldığı takdirde, bölge plan
lan da daha iyi yapılacakta'. Öyle Ankara'da masa 
başında, halkı bilmeden, halkın gerçek ihtiyacını bil
meden plan ve program hazırlamak doğru değildir. 
Bu gün yapılan budur. Eğer bölgeler tanınarak, ora
nın hususiyetleri bilinerek bu programlar, bu hizmet
ler tertip edilse, tanzim edilse, hem paralarımız çar
çur olmayacak, hem de bütçemiz en iyi şekilde yeri
ni bulmuş olacaktır. Velhasılı doğuya vasıflı memur 
göndermek lâzımdır. Doğu Anadolu tecrübe tahtası 
değildir. Doğuya doktor göndermek lâzımdır. Mese
leyi büyük bir gönüllülükle ele almak lâzımdır. Me
selâ -. Kendisini rahmetle anıyorum - Japonya'ya se
yahati bahis konusu olmuş, merhum Tevfik İleri 
«Hayır Japonya'ya seyahata gitmeyeceğim, Hakkâri' 
deki yolun açılışına gideceğim» esprisi içerisinde git
memiş, oraya gitmiştir. 

Şimdi bakıyorsun, Ankara'da mebusların kapıla
rını aşındırıyorlar. «Mezun oldum, beni Erzurum'a 
verdiler, Van'a verdiler; gitmem, Ankara'da kalaca
ğım». Niye gitmiyorsun aslanım Gideceksin, mem
leketin gerçeklerini bulacaksın. Ben Ankara'daydım; 
Hukuk Fakültesini bitirdim, büyük maddî imkânlar 
vardı «hayır» dedim. Her gelene şahsımı misâl gös
tererek beyan etmekteyim. Doğu'ya gidecek, en kali
teli adam gidecek, en vasıflı adam gidecek; müşfik 
şekilde el atacak. Şimdi arkadaşlanmız beyan ediyor
lar; şu devri, bu devri itham etmeden beyan edeyim 
ki, tahsildar kırbacı altında inletilmiştir, jandarma 
dipçiği altında inletilmiştir, malı getirilmiş meydanda 
haciz edilmiş, yok pahasına satılmıştır. Beri taraftan, 
yol parası sebebiyle angarya olarak yıllarca şurada, 
burada, gurbet illerinde, kuru ekmekle Doğu Anado
lu insanı çalıştırılmıştır. Şimdi bu devirler kapanmış
tır. 

Bugün 1977 yıhndayız^ Dördüncü Plan Dönemine 
giriyoruz. Devletin müşfik eüni Doğa Anadoluya gö
türmek zarureti içerisindeyiz. Doğa Anadolu insanı
nı şundan bundan ayırıp da, ona şu veya bu usulleri 
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uygulamanın katiyen karşısındayım. İstiklâl Mahke
melerinden, Takriri Sükûn Kanunundan Doğu Ana
dolu ıstırap çekmiştir. Bunlar mazi olmuştur, bunla
rın unutulması, yepyeni bir bölge planlamasıyla, mo
dem bir anlayışla meselenin ele alınması gerekir. 

Demokratik Parti, Programının 23 ncü maddesi
ne bunu vuzuhla koymuştur. Velhasıh, bu araştırma 
önergesine biz de katılıyoruz. Bu önergeyi veren ar
kadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı arz eder, 
Demokratik Parti Grupu adına saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Sayın Gaydalı, bir önerge ile ısrarla şahsınız adına 

söz istiyorsunuz. İçtüzüğün 102 ve 103 ncü madde
sine göre Meclis Araştırmasını idare ediyoruz. İçtü
züğün 102 nci maddesinin atıfta bulunduğu 100 ncü 
maddeye göre de sadece Hükümete, siyasi parti grup
larına ve önerge sahiplerinden ilk imza sahibi veya 
onun vazifelendireceği bir başka imza sahibine söz 
verebiliyoruz. Kişisel söz verme imkânına sahip de
ğiliz. 

Onun için talebinizi karşılayamayacağım. 

ABÎDÎN ÎNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş
kan, «Yerilmez» diye bir sarahat olmadığı için ta
lepte bulunmuştum efendim. 

BAŞKAN — Sarih efendim. İsterseniz İçtüzüğü 
okuyayım da bir tereddüdünüz kalmasın. 

102 nci maddenin atıfta bulunduğu 100 ncü mad
de, yani Genel Görüşme, 102 nci madde şöyle diyor 
efendim: «Meclis Araştırmasının açılmasında genel 
görüşme açılmasındaki hükümler uygulanır.» 

Genel görüşme ise 99 ve 101 nci maddede zikre
diliyor ve 100 ncü madde de şöyle diyor: «Genel Ku
rulda bu konudaki görüşmede Hükümet, siyasî parti 
grupları ve istemde bulunan milletvekillerinden birin
ci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibi konuşabilir.» 

Bu kadar efendim, onun için size söz veremiyo
rum. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Değer, imza sahibi olarak söz 
istemişsiniz, buyurunuz efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çeşit
li sorunlarım ve bu sorunların çözüm yollarım sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 ve Meclis İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca. Meclis Araştır

masına ilişkin 12 Şubat 1975 tarihli önergeyi Başkan
lığa sunmuştum. 

Doğuya genel bakış : . 
Şimdi tartışacağımız sorun gerçekten bizim özel 

sorunumuzdur. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin, 
tüm gelmiş geçmiş iktidarlardan nasibini alamadığın
dan, yıllar yılı ihmale uğramış, kaderlerine terk edil
miş olmaları bariz bir hakikattir. Zira doğunun ka
deri böyle başlamış, böyle gitmesi dikkati caliptir. 
Sosyal adalet ilkelerine dayah, gerçek yönden ikti
sadî, ekonomik ve kültürel çöküntülere «mukadde
rat» diyerek boyun eğen Doğu halkına Hükümet da
ima seyirci kalmıştır. Esasen insanlar arasında değil, 
sosyal adaletin hızlı ekonomik kalkınma hamlelerini 
gerçekleştirmeyi yasal kurallar içinde hakça ve in
sanca kalkınmasının temel ilkelerinden saymaktayız. 
Aslında geri kalmış Doğu ve Güneydoğu bölgelerine 
kalkınma yatırımlarının hangi plan ve yöntemlerle 
götürüleceğine dair MC Hükümetinin teminatı ne
dir? 

Yetmez mi Doğuluların çiğnenen hakları ve daha 
ne zamana kadar sürüp gidecektir? Oysa Türkiye 
Cumhuriyetinin en büyük bütçesi 154 milyar lira ola
rak Meclise sunuldu da ne oldu? Maalesef Doğu so
runları için herhangi bir yatırımın ayrılmadığı görü
lecektir. örneğin MC Hükümeti, öncelikle ele aldığı 
26 ağır sanayi tesisiyle ilgili yatırımlara 45 milyar lira 
ayırdığı halde, yine Doğuya bir yatırım yapılmadığı
nı ortaya koydu. 

Görülüyor ki, Doğu için Cumhuriyetten bu yana 
50 yıl gelecek tavsiye edilip halkı aldatmaktan öteye 
gidilmemiştir. Aslında Anayasanın 3 ncü maddesinde 
belirtilen «Türkiye Devleti ülkesiyle milletiyle bölün
mez bir bütündür» hükmüne rağmen, gerçekçi ola
lım, Batı bölgelerimiz ihtiyaçlarına çoktan kavuşmuş
lardır. Hükümet programında Doğuya öncelik veril
miş olmasına rağmen, icraatına gelince yine askıda 
kaldığı ortaya çıkmıştır; sair nedenlerle istenen düze
ye ulaşılmış, dolayısıyle bugünkü sıkıntıları had saf
haya varmıştır. Eğer bölgecilik yapılmıyorsa Doğu 
halkına teminatları nedir? 

Bölgede Devletin yatırımlarını tespit etmek ama
cıyle açılacak Meclis Araştırması iddialarımızı kanıt
lar. Esasen bu dengesizliklere son vermek için yatı
rımların bir kısmı Doğuya aktarılmakhdır. Çünkü, 50 
yıllık bütçe yatırımları tespit edilirse Boğaz köprü
süne yapılan yatırımlar kadar tahsisatın bile Doğu 
halkına reva görülmediği tüm çıplaklığı ile ortaya çı
kacaktır. 
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Aslında Doğu sorunlarına tüm iktidarların kuşba
kışı ile idarei maslahat yaptıkları gerçek ve bariz bir 
hakikattir. Artık halkı buna inandırmak da mümkün 
değildir. Zira Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Ydhk 
Kalkınma planlarında öngörülen yatınmlann tetki
kinden anlaşılacaktır ki, Doğunun kalkındırılmesi ile 
ilgili program ve planın tasavvur edilenden daha dü
şük oranda gerçekleştiğini ve bütçenin zekâtı kadar 
bir yatırımın Doğuya ulaşmamış olduğu görülecektir. 

Oysa, Türkiye Cumhuriyetinin, Ardahan'dan Edir
ne'ye kadar çizilen Misakı Millî hudutlan dahilinde 
herkese eşit muamelenin yapılması sosyal adaletin vaz
geçilmez unsurudur ve yasal kurallar da bunu gerekti
rir. Bizim adalet anlayışımız, mevcut dengesizliğin orta
dan kaldırılması ve geri kalmış Doğunun kalkınmış 
bölgeler seviyesine ulaştırılmasıdır, gerçek de budur. 
Bunun aksini düşünenler, milleti bölmek istidadını 
gösteren ve Doğululara üvey muamelesini reva gören
lerdir. 

Öte yandan, Doğuda eşitlik dağılımında da, böl-
gelerarası tefrik yapıldığı açıklık kazanmıştır. Ancak, 
9 Mart 1970 tarihli Hükümet programının 26 ncı ve 
27 nci maddesinin doğrultusunda iddialanmız varit 
görülecektir. Her nedense, Doğunun ihmal edildiği 
fark edilmiştir. Mezkûr maddelerde, Doğu bölgesi 
için özel bir plan yapılması öngörüldüğü halde, 
maalesef tatbikatta çeşitli oyunlarla Doğu halkı yüz
üstü bırakılarak sorunlanna ciddî bir teşhis konul
mamıştır. 

En son, 1 Şubat 1974 tarihli Hükümet Programı
nın 21 nci sayfasında Doğu sorunlanna öncelik veri
liyor, hizmetin yapılmadığından bahisle ilgili husus
lar üzerinde mutabakat hâsıl oluyor ki, 1970 ilâ 1975 
yılları arasında sekizinci defa kurulan hükümetlerin 
programlarında, geç kalınmış olsa dahi Doğunun geri 
kaldığı hükmüne vanlmıştır. Tüm bunlara rağmen, 
Doğunun yatırım planlannın sadece kâğıt üzerinde kal
dığı ve geleceğe bırakıldığı aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın Değer, bir dakikanızı rica ede
ceğim. İçtüzüğe göre süreniz 10* dakikadır ve 5 daki
kalık zamanınız var. Size yardımcı olmak için hatır
latmak istedim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanımı. 

Ne garip tecellidir ki, 2Q nci Asırda okul, yol ve 
sağlık koşullarından mahrum olup, yokluklar ve fak
ra zaruret içindedir. 

Öteden beri iktidarlar Doğuyu oy deposu haline 
getirip münzevi yaşantılanna seyirci kalmışlardır, ör

neğin, Lice deprem bölgesi sorunlanna MC Hüküme
ti cidden eğilmiş olsa idi, halk bugün kaderi ile baş 
başa bırakılmazdı. Diğer taraftan, 24 Kasım 1976 
tarihinde Van'da vukua gelen depremde de felâket
zedelerin kaderlerinin değişeceğine inanmak abes olur. 
Bu acı tablo karşısında Hükümetin görmezlikten gel
mesi nedeninin hedefi, Doğulular olduğu gerçeğidir. 

Her nedense DemireFin, Lice'de olduğu gibi Van 
felâketzedelerinin de kaderlerini Cumhuriyet Bayra
mına bağlaması dikkati caliptir. 

Ekonomik ve içtimaî durum : 
Doğuda demiryolları '% 3, karayoîîan % 5, sana

yi % 1, asfalt ise % 1 oranda olup; asfalt Batman'da 
imal edilir, fakat batıda sarf edilir; tıpkı İskenderun 
rafinerilerine akıtılan Batman petrolü gibi ve Ba
tıya aktanlan Keban elektrik enerjisi gibi. Bunu dalü 
Doğu halkına çok gören hükümetlerin, Doğuya hiz
meti ulaştıracakîarmm samimiyetine inanmak güç olur. 
Çünkü, Batıda sulama işi bitirilmek üzere iken, Do
ğulular ilkel hayatla yaşam savaşı vermekte olup, 
sarnıç suları içmekten kurtulamamışlardır. 

Aynca, özel sektör yatırımlarının Batıya aktarıl
masına önem verilmiş, maalesef Doğuya aktarılması 
için çeşitli engellerle önlenmiştir. 

İktisadî ve personel sorunları : 
Doğuya sürgün, küskün ve tecrübesiz personel gön

derilir, bu Batıda yoktur. 

Doğu çiftçisinin bin lira için öküzü haciz edilir, 
bu Batıda yoktur. 

Doğulular hayvan pisliğinden tezek yaparak onun
la ısınır veyahut çaresiz hayvan barınaklarına sığı
narak kışı ateşsiz geçirir, bu Batıda yoktur. 

Doğuda 30 bin kişiye bir doktor düşer, bu Batıda 
yoktur. 

Doğuda had safhaya varan işsizlikten kıvrananların 
ancak binde beşi çalışır, bu Batıda yoktur. 

Doğu belediyelerine ancak 25 bin lira verilir, bu 
Batıda yoktur. 

Canlı hayvan taban fiyatı tespti edilir, ne var ki, 
Doğuda kilo başına 2 lira noksan mubayaa edilir, bu 
Batıda yoktur. 

Doğu tütünlerinin baş fiyatı 34 lira ise, bu Ba
tıda yoktur. 

Dış ülkelere göndermede bile Batı işçilerine öncelik 
verilir, Doğuda ise gümrüğünü ödeyinceye kadar 
göndermezler. 

Örneğin, Lice deprem bölgesinden 850 işçi önce
likle dışanya gönderilecekti bugüne kadar, gönderil
medikleri görülmektedir. 

- 20 — 
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Batıdaki deprem felâketzedeleriyle Doğu felâketze
deleri arasında bile farklılık vardır. Çünkü, Doğu fe
lâketzedeleri her nedense çabuk unuhıluverir. Örne
ğin, Batıda çalışan devlet personeli işten gözünü aça
maz Doğuda çalışan personel ise halkı soymaktan va
kit bulamaz. Ne soran olur ve ne de hesap veren. 

Batıda herhangi bir suç işlenmişse suçlu bir olur, 
Doğuda işlenirse suçlu bir yerine 11 olur. 

Batıda bir kişi haksızlığa uğrarsa kıyametler ko
par, Doğuda bin kişi haksızlığa uğrarsa ne duyan, ne 
de soran olur. Ancak seslerini Allah duyar. 

Doğudaki kaçakçılık iddialarına gelince; maddî im
kânsızlıkların had safhaya varması ve ailenin sefa
leti tahammül edilmeyecek dereceye varınca, at sır
tında 25 kilo herhangi bir maddeyle geçimini temin 
için hayatını bile bile vermekten endişe duymaz. Hü
kümet bunu bildiği halde, yanlış teşhis koyarak onu 
vatan haini ilân eder. Haddizatında kaçakçılık Batıda 
vapur, kamyon ve gemilerle rahatlıkla yapılırken, ne 
duyan ne de soran olur. 

Batıda, devletin temelini yıkmaya mahsus eyleme 
girişenlerin aileleri sorumlu tutulamaz. Ne var ki, Do
ğuda ise, adi bir suçtan dolayı, o belde halkının tümü, 
aileleriyle birlikte sorumlu tutularak karakollarda 
günlerce, gayri insanî işkenceye tabi tutulur, hatta 
eşleri günlerce karakol nezaretinde kalırlar, yedikleri 
dayakların karşılığı toprak bastısını vermeyinceye ka
dar da salıvermezler. 

Bu haksızlıklar devam ettiği müddetçe, yarınından 
emin olamaz, varlık sahibi olması da mümkün değil
dir. Zira, iktisadî çöküntünün önü alınamaz. Bu yüz
den, açlık ve yoksulluk alıp yürümüştür. Bu haysi
yet kırıcı endişeden, ikametgahlarını dahi terk etme
ye mecbur kılınmışlardır. Bu bir vakıa değil, gerçe
ğin ta kendisidir. Zira, devlet arşivleri tetkik edildi
ğinde iddialarımız kanıtlanacaktır. 

Kültür durumu : 
İlkokuldan, üniversiteye kadar Doğu halkının oku

ma olanakları ancak 1% 15 oranındadır. Bunu kesin
likle belirtmek istiyorum ki, hükümetler bildikleri 
halde, bir türlü bu sorunu çözmeye yanaşmayıp, Do
ğu halkını cahil bırakırken, örtülü kapılar arkasından 
kaderleri üzerinde çeşitli kumar oynamayı önplaııa 
alınışlardır. 

örneğin, Balıkesir Eğitim Enstitüsünün 4 bölü
müne 1 000 kontenjan, İsparta'nın 2 bölümüne 80,0 
kontenjan, Diyarbakır'ın 7 bölümüne ise ancak 360 
kontenjan verilmesini dahi ihanet sayarak düşürülmesi 
için, Eğitim Enstitüsünün Müdürü Mehmet Kara-
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duman tarafmdan raporla bakanlığa sunulmuştur. Sor
duğumuzda, «Bakanın talebi üzerine verdim» diye 
itiraf etmiştir. 

Doğunun diğer orta ve yüksekokullarının öğ
renimi de, buna göre değerlendirilir. Doğu halkı hali
kında ancak, idarecilerden 50ı liralık bol bol rapor is
temişler ve yüzlerce dosya tutarak, Doğu halkım asi 
ilân etmişlerdir. Bu meziyetlerine de diyecek yoktur. 
Acaba kendileri bundan hicap duymamışlar mı? Bu 
sunî raporlar ve zamana kadar sürüp gidecektir? 

BAŞKAN — Sayın Değer, bir dakikanız kaldı. 
Ona göre konuşmanızı idare ederseniz.. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bitirmeye çalışa
cağım Sayın Başkan. 

Ne var ki, halkına itimat etmeyen devlet, milletin 
iftihar vesilesi olamaz. Hatırlarda kaldığı üzere, iki 
yıldan beri süregelen Amerikan ambargosu, 41 milyon 
Türkün üzüntüsünü mucip olmuştur. Kaldı ki, ezelden 
beri Doğunun mukadderatı üzerine konulmuş bulu
nan ambargoya Doğu halkı üzülmemiş olsun. Daha ne 
zamana kadar sürüp gidecektir? Bundan böyle, haklı 
olarak, Doğuluların Hükümete olan inancım da sars
mış olacaktır muhterem milletvekilleri. 

50 yıldan beri, gelip geçmiş iktidarlar, her büt
çede ikişer işyeri için yatırım öngörmüş olsalardı, 
bugün Doğunun yirmi ilinde 100 işyeri oluşturulacak 
ve onbinlerce işsiz, iş olanağına kavuşmuş olacaktı. 
Anlaşılıyor ki, Hükümet buna dahi lüzum görmüş 
değildir. Onun içindir ki, Doğu halkının iktisaden 
çökmesine neden olmuştur. 

Şunu da esefle belirtmek isterim ki, iktidarlar 
Doğuda yalnız devlet kuruluşlarım idame ettirmek
ten öteye gitmeyip; ancak jandarma ve tahsildarı köy
lere göndermekle yetinmişlerdir. 

Sorunlarımız : 
1. Köylülerimiz tapu sahibi olmadıkça, yarın

larından emin olamazlar, örneğin, Beritan aşireti 
10 bini aşkın nüfusuyle yıllardan beri göçebelikten 
bir türlü kurtulamamışlardır. Oysa, sadece 4 - 5 köy 
istimlâk etmekle meseleleri halledilmiş olacaktı. Ne 
var ki, gerek Hazineye ait olan arazi, gerekse top
rak reformunun uygulanmamasından, topraksız çift
çilerimiz bu yüzden toprağa kavuşturulmamış. 

2. Doğuda sulama barajı tesis edilmedikçe, ço
rak olan toprağımız sulamaya kavuşturulmadıkça ve 
kontrollü ekime gidilmedikçe, Doğunun kalkınma
sından bahsedilmesi abes olur. örneğin, Dicle üze
rinde bir sulama barajı tesis edildiği takdirde, yüzler
ce köy kendiliğinden birer fabrikaya kavuşmuş olur. 
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3. Doğuya özel sektör yatırımlarını aktarabilmek 
için, on yıl vergiden ve tesislerini de gümrükten muaf 
tutmaya öncelik verilseydi, özel sektör yatırımları Do
ğuya kayacaktı ve kurulan tesisler de Doğuda kala
caktı. 

4. Yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarımızın 
şimdiye kadar neden değerlendirilmediğinin sebebi 
malûm. 

5. Ulaşımı köyden kente temin etmedikçe, köy 
yollarına, sağlık evlerine, ilkokul ve cami onarımla
rına önem verilmedikçe, kalkınmadan bahsedilemez. 

6. Deprem bölgesi halk konutlarının yapılması ve 
ayrıca felâketzedelere gerek yerleşim olanağı, gerek
se 20 yıllık faizsiz kredi verilmedikçe Doğu'nun kalkın
ması da yerinde sayar. 

7. Hükümet her yıl Mart ayından itibaren gıda 
maddelerinin taban fiyatım tespit edip, niçin vak
tinde çiftçilerimizi uyarmıyor? 

8. Gerek 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 
maddesi ve gerekse 1744 sayılı Kanunla yardım fo
nundan oluşturulan 5 milyar liranın, orman içi köy
lülerine verilmesi amaçlanmış olmasına rağmen, ne
den Doğu'daki orman içi köylülerine verilmemiştir? 

9. Doğu'da, mağaralarda ilkel hayat sürdüren 
köylülerimizin de şimdiye kadar çağın gereklerine uy
gun koşullar altında yaşamlarını sürdürmeleri niçin 
ihmal edilmiştir? 

10;. Doğu'nun geçim kaynağı özellikle hayvan
cılık olduğuna göre, neden hayvan dinlendirme istas
yonları, yem ve bakım olanaklarına kavuşturulma-
mıştır? 

Görülüyor ki, bir türlü, çilekeş Doğuluların kader
lerini değiştirmeye yanaşmamışlardır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın Değer, lüt
fen toparlayınız. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sonuç: Türkiye 
Cumhuriyetinin 1977 malî ydı Bütçesi 220 milyara 
yükselirken, Doğu sorunları hangi sistematiğe tabi 
tutulmuş ve hangi yöntemle yatırımların harcamala
rına gidilecektir? Bütçe açıklık getirmemekle beraber, 
belirttiğim hususları kapsayan nedenler varsayımdır. 
Bugüne kadar niçin ele alınmadığının nedeni malum, 
52 yıldan beri ambargonun süregelmesidir. Hüküme
tin, ambargoyu kaldıracağına dair gerçek teminatı 
nedir? Kamuoyunun bilmesinde yarar vardır. 

Bilindiği veçhile, Doğu'da 10 milyonu aşkın Arap
ça, Zazaca ve Kürtçe konuşan vardır. Bunların % 70'i 
Türkçe bilmemekle beraber, nedeni, Devletin okuma 
olanaklarından yoksun bırakılmalarıdır. Aslında bun

ları hor görmeye kimsenin hakkı yoktur, gücü de yet
meyecektir. Örneğin, devlet hastanelerinde Van felâ
ketzede kadınlarının saçları, sıfır numara traş ettiril
miştir. Nedeni ise, bitlenmedir. Haddizatında bitlen
me değil, Doğulu oldukları ve lisan bilmediklerinden 
dolayıdır. 

Soruyorum: Yoksa, 20 nci asırda bitlenmenin ilacı, 
saçları traş etmek midir? 

Adalet Partili Sebati Ataman, Bütçe Komisyonun
da, İstanbul Teknik Üniversitesindeki bir pan
kartta, «Kürt halkı üzerinde millî baskı kalksın» 
şeklindeki ibareyi, işte bir ilkellik örneği diyerek 
eleştirip, yani Kürt olanlar üzerinde baskının devam 
ettirilmesi gereğini savunmuştur. 

İnsan hakları ve özgürlük, demokrasi bu mudur? 
Bu itibarla, kurulacak Meclis Araştırma komis

yonlarına ileride ibraz edeceğim hukukî delil, bilgi ve 
belgelerimiz iddialarımızı doğrulayacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 
Sayın Paydaş, ikinci önergenin birinci imzası ola

rak zatı âlinize söz veriyorum. 
Sayın Paydaş, sizden de rica ediyorum: İçtüzük, 

10 dakika olarak konuşmanızı sınırlamış; ikaz etmek 
pek hoş olmuyor hatibe; ama arkadaşlarınızın da 
saati takip ettiklerini hesaba katarak, beni müşkül 
vaziyette bırakmayın, rica edeyim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sözlü sorula
rın görüşülmesi zamanı geldi sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Gelmedi efendim, dün karar alındı 
saat 18'de başlayacak. 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygı değer üyeleri; 

Benden evvel konuşan çok değerli sözcü arkadaş
larımız, geri kalmış yörelerin sorunlarını en iyi şekil
de dile getirmişlerdir; fakat hepimiz biliyoruz ki, bu 
tür sorunlar ve konuşmalar yıllardan beri konuşul
duğu halde hep lafta kalmaktadır. Bugün de bu ko
nuşmalarımızın hepsinin Meclis tutanaklarında kala
cağı ve hiç bir netice vermeyeceği inancı içerisinde
yim; fakat bütçe müzakereleri sırasında ve Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Dönemine girdiğimiz bir za
manda bu şekildeki konuşmalar hiç olmazsa, Hükü
met ve parlamenterler için bir ışık olur düşüncesiyle 
yüksek huzurlarınızı işgal etmiş oluyoruz. 

Gelmiş geçmiş bütün iktidarlar ve herkes Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik 
bakımdan çağ dışı bir yaşam içinde olduğu konusun
da fikir birliği içerisindedirler. 

- 2 2 -
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Bu bölgelerin kalkınmaları için çeşitli planlar, 
raporlar hazırlanmış, bazı bayındırlık ve ulaştırma 
hizmetleri de yapılmıştır; ama bu yetersiz çabalar, 
yüz yılların ihmali ile çağ dışı bir gerilik ve sefalet 
içinde kalan bu yörelerin yaralarını sarmaktan uzak 
kalmıştır. Bu bölgelerdeki ilçe ve köylerin sosyo -
ekonomik ve sosyo - politik yapısı, Türkiye'nin kal
kınmakta olduğuna inananların yüzlerini kızartacak 
niteliktedir. 

Bu bölge insanları insanlık onuru ile, çağdaş hu
kuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan çağ dışı bir ya
şam içindedirler. Bu yöre halkının üzerine her zaman 
baskı ile, komando ile, yıldırma politikası ile gidil
miştir. Halk ve siyaset psikolojisinden anlamayan si
yasî iktidarlarca, vatandaşın yüreğinde eziklik ya
ratan, ıstırap verici uygulamalara girişilmiştir. 1970 
tarihinde, «Doğu'da ve Güneydoğu Bölgesinde Si
lâh Arama» adı altında, insanlık dışı ve alçakça bazı 
uygulamalar yapılmıştır. Öyle ki - o zaman Başba
kan sayın Demirel bulunuyordu - 1970 tarihinde, bu 
bölgede yapılan, «silâh arama» adı altında, vatan
daşlara insanlık onuru ile bağdaşmayan, en ilkel 
toplumlarda dahi görülmeyen bazı aşağılık hareket
ler, işkenceler yapılmıştır. Köy meydanlarında erkek
ler ve kadınlar çırılçıplak soyulmuş, onlara en aşa
ğılık işkenceler yapılmıştır arkadaşlarım. 

Bu tür uygulamalar bugün de aynı dehşetiyle, 
aynı rezillikte vardır. Özellikle hudut boylarındaki in
sanların can ve mal güvenliği yoktur. Sıkıyönetimsiz 
sıkıyönetim idaresi vardır bu yörelerde. Şimdi de, 
«kaçakçılık» adı altında, insanlar kurşunlanmakta
dır, öldürülmektedir. 

Arkadaşlar, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 
işsiz, sefil, aç insanların geçim kaynağıdır. Buradaki 
kaçakçılık, aslanın ağzından ekmek alma kavgası
dır. Çoklarımız duymuşuzdur, beş kilo çay için yapı
lan kaçakçılığın cezası, buradaki insanlarımız, vatan
daşlarımız kurşunlanmaktadır, öldürülmektedir. Bu
na rağmen, Batı'da her gün vapurlarla, tankerlerle 
yapılan kaçakçılığın cezasının hiç olduğunu her za
man görmekteyiz. Televizyon ekranlarında, vapurlarla 
yapılan kaçakçılığın cezası ve failinin de olmadığı 
hepimizce malumdur. Çoğu zaman deniz kenarında
ki villalarda yapılan kaçakçılıklarda ve orada elde 
edilen malların sahibi dahi ele geçirilmez ve orada 
ya bir bekçi veyahut da kapıcı durumunda olan kim
seler yakalanır ve bunların cezası dahi söz konusu 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu bölgelerin geri kalmış
lık nedenlerini kısaca belirtmekte fayda vardır. Ka

mu hizmetlerinin birkaç büyük şehirde toplanmaya 
devam etmesi ve az gelişmiş yörelerde Devletin de
ğil, tekelci sermayenin insafına bırakılması, ciddî 
bir dengesizlik sebebidir. Kalkınma yöntemi olarak 
kapitalizmi benimseyen devletler, geri kalmış bölge
lerin sorunlarına çözüm bulamazlar. Tekelci finans 
kapital, ulaştırma sıkışüdığıııdan, kalifiye işçi yoklu
ğundan ve enerji yetersizliğinden dolayı Doğu'ya g»t-
meyecektir.Kendi öz hukuk kurallarına uygun tarz
da, kâr edeceği gelişmiş yörelere sınaî yatırımını ya
pacaktır. Aksine hareket, kapitalizmin eşitsiz gelişme 
esasına aykırı düşer. 

Keban Barajı, elektrik üreten enerji santrali ola
rak, geri kalmış yörelerin sanayileşmesi, ışığa kavuş
ması amacıyle yapılmış; ama daha sonraları amacın
dan tamamiyle saptırılmıştır. Bu enerji, binlerce ki
lometre uzaklıklara, hatta yabancı devletlere dahi ve
rilirken, Kebanm hemen burnunun dibindeki ilçelerin, 
illerin halen karanlıkta oluşu, siyasî iktidar için utanç 
verici bir belge olduğu gibi, insanlık adına da yüz 
kızartıcı bir hareket değil midir? 

Milyonlarca dönümlük araziyi sulayabilmek ve 
bu yöre insanlarına insanca bir yaşam verecek olan 
Karababa ve Gölkuyu sulama barajları ellerinin ter
siyle itilip, yine aynı Keban Barajı gibi elektrik ener
jisi veren Karakaya Barajına öncelik verilmesi ve yi
ne birkaç sömürücü sanayicinin emriyle hareket edil
mesi, elbette ki, bölgelerarası dengesizliği daha da 
derinleştirecektir. 

Başardı girişimci, izah edilen nedenlerle Doğuya 
gitmez ve Devlet de bu gidişata seyirci kalırsa, elbet
te ki, Doğu, sanayileşmeye yönelemez. 

Değerli milletvekilleri, memleketimizdeki sosyal 
adaletsizliğin nedenlerinden biri de eğitim ve öğretim 
eşitsizliğidir. Bugünkü eğitim ve öğretim sistemi sa
dece egemen sınıfların ve belirli bölgelerin çocukları
nın okuması, yetişmesi, memleket üretiminde söz sa
hibi olması amacına yöneliktir. Gerçek anlamda halk 
çocuklarının okuması, ülke yönetiminde söz sahibi 
olması, bugünkü koşullar altında olanaksızdır. Bu 
eşitsizlik, zengin ve fakir çocuklar için olduğu gibi, 
az gelişmiş bölgeler ve iller için de vardır ve geçerli
dir. Okullaşma, okuma ve eğitim harcamaları Batı ile 
kıyaslanmayacak durumdadır. Eğitim harcamaları 
Diyarbakır'da 45, Ankara'da 220 liradır. Okullaşma, 
Batı'da % 98, Doğu'da % 17'dir. Üniversitedeki Do
ğulu gençlerin birim oranı Batı'ya oranla % 30'dur. 
Üniversitede okuyan öğrencilerin % 85'i zengin, % 
5,7'si fakir aile çocuklarıdır. Oysa, Türkiye nüfusu-
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nun °/o 90'ını bu kesim, yani fakir aileler oluştur* 
maktadır. Galatasaray Lisesi mezunuyla, Bingöl ve
yahut da Hakkâri Lisesi mezununu aynı koşullar al
tında sınavlara koymak, adaletsizliğin, zulmün ta ken
disidir. 

Bu bölgenin sorunlarım saatlere, günlere sığdır
mak imkânı yoktur. Bu geri kalmışlık sorunu yalnız 
Türkiye için de varit değildir; çok ileri memleketler
de dahi aynı sorunlar olmuş; ama dengesizliği hal
letmeyi başarabilmişlerdir, örneğin : İngiltere'de İkin
ci Cihan Savaşından önce bu yola başvurulmuş, 
VVarlov raporunun getirdiği tekliflere dayanılarak, 
sanayi ve sanayide çalışan nüfusun dengeli bir şekil
de dağılması için tedbirler alınmış ve başarıya ulaş
mıştır. Güney İtalya'da ve Almanya'da da aynı şe
kilde özel yetki ve tedbirlerle çare bulunmuş ve den
gesizlik kalkmıştır. Bugünkü Hükümetin, geçen sene 
bütçede bir miktar serbest fon ayırarak, kalkınması
nı ileri sürdüğü tedbirlerini palyatif, gayri samimî ve 
oy avcılığını içeren bir politika olarak görüyoruz. 

Çok partili yaşantıya geçtiğimizden bu yana gel
miş geçmiş bütün partiler içinde ilk defa Cumhuri
yet Halk Partisi 1973 seçim bildirgesinde, bu bölgede 
yaşayan halkımıza tam bir duyarlılık ve yüreklilik 
içinde, özel planlarla sorunlarını çözüme kavuşturma
sı vadinde bulunmuştur. Biz, müştereken yaratılan 
ulusal cevherin dağılımında fert ve toplumda ayırım 
yapılmaksızın uygulanmasını insancıl düşüncenin te
meli saymaktayız. 

Devlet, Doğu'ya artık bundan böyle komando ile, 
dipçikle, mayın tarlalarını döşemekle değil, ekonomik 
kalkınmasını sağlayacak maddî olanaklar ve güler 
yüzle gitmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yap
maya ve yaptırmaya kararlıdır. 

Arz ve izah edilen nedenlerle, Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'nun geri kalmışhgımn sosyo -- ekonomik 
nedenleriyle, bu sorunların çözümlemeye gerekli ya
tırımların somut sıralar halinde tespiti ve Birinci, 
İkinci, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlannda gös
terilen hedeflerin hangi oranda gerçekleştiği, gerçek
leşmeyen kesimlerin nedenlerini saptamak için Mec
lis Araştırma önergemizin kabulünü rica eder, hepi
nize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paydaş. 
Muhterem arkadaşlar, görüşmeler bitmiştir. 
Her iki önergeyi, birleştirilmiş şekilde oylarınıza 

arz ediyorum: önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konuda araştırma yapacak komisyonun 15 üye 
den teşekkül etmesini oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelerin seçimi gününden başlamak üzere, komis
yonun çalışma süresinin üç ay müddetle olmasını oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, çalışmalarını Ankara dışında da ya
pabilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —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, Mîllet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/19) s 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
h ve 9 arkadaşının, 10/19 esas numaralı Araştırma 
önergesine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Bir defa daha bulunmadığı için, görüşmelere 

devam ediyoruz. 
önergeyi oktuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ekli tezkere İle takdim ettiğimiz araştırma tale

bimizin Yüce Mecliste okutularak karara bağlanması 
hususunu, Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 94 ncü mad
desi gereğince rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşı 

Yurdumuzda son günlerde birtakım meslekî te
şekkül ve derneklerin kuruluş gaye ve maksatlarının 
dışına çıkarak tamamen siyasî ve tamamen politik 
cereyanlarla iştigal ettikleri ve memleket huzurunu 
bozdukları müşahede olunmaktadır. Halbuki Anaya
samız, bu kabil dernek ve teşekküllerin politika ille 
ilgilenmeyecekleri, kuruluş maksat ve gayelerinin dı
şına çıkamayacakları hükme bağlanmış olmasına ve 
Dernekler Kanunundaki bu hükmü vaz etmiş bulun
masına rağmen, memleketin günlük ve aktüel politik 
meselelerini bahane eden birtakım teşekküller, örfi 
İdareye rağmen birçok i] ve ilçede yürüyüşler, kar
gaşalar ve süriş çıkartıcı hareketlerde bulunmakta
dırlar Aynı zamanda kendilerini hiç ilgilendirmediği 
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hakle bildiriler tanzim edip dağıtmakta ve amme ni
zamım ve huzurunu İhla] edici tertip ve çalışmalara 
girmektedirler. Bunlardan mimar ve mühendis oda
ları ile birçok (işçi sendikaları, bir kısım memur sen
dika ve dernekleri misal gösterilebilir. Bunlardan bil
hassa öğretmen sınıfının sosyal ve meslekî haklarım 
korumak ve kullanmak için kurulmuş bulunan 
TÖB - DER isimli dernek, İstanbul'da beyanname
ler dağıtmak, duvarlara gayrikanunî ve suç mahiye
tinde afişler asmak gibi anarşik hareketlerde bulun
mak bir yana, 8 Şubat 1975'te Elâzığ'da düzenlediği 
«Faşizmi tel'in mitingi» ile Elâzığ şehrini 12 saat 
anarşi ve tedhiş içinde bırakmış, 11 polis yaralanmış 
ve 47 vatandaş çeşitli yerlerinden zarar görmüştür. 
Ayrıca birçok mağaza ve dükkânların talan edildiği, 
gazete haberleri arasındadır. Bir meslekî teşekkül ol
masına rağmen, her hangi bir siyasî parti gibi mi
ting ve yürüyüş düzenleyen, faşizmi tel'in gibi ne 
manaya geldiği bilinmeyen bir siyasî faaliyet içine 
giren bu derneğin çalışmaları ve faaliyetlerinin yurt 
sathında genişlediği ve hemen her il'e sıçradığı gö
rülmektedir. Faaliyetleriyle halkımızda öğretmen sı-
nıfı üzerinde düşmanlık duyguları yaratan bu derne
ğin faaliyet ve çalışmalarının tespitine ve Millî Eği
tim Bakanlığı ile Millî Savunma ve İçişleri Bakan
lığının bu husustaki düşüncelerinin öğrenilmesine, 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince lüzum hâsıl 
olmuştur. Bu hususta Yüce Meclisin kararlarının 
alınmasının ve bir Meclis Araştırması açılmasını rica 
ederiz. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Nihat Akın 

Diyarbakır Milletvekili 
Abdülîâtif Ensarioğlu 
Balıkesir Milletvekili 

İlhan Aytekin 
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet özkaya 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

istanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

Balıkesir Milletvekili 
Behram Eker 

Çanakkale Milletvekili 
Zekiye Gülsen 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan llgün 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bundan ev
velki önergenin müzakeresinde arz etmiştim, bir defa 
daha hatırlatıyorum; müzakerelerde hükümet, siyasî 
parti grupları adına birer kişinin ve önerge sahibi olan 
arkadaşlardan ilk imza sahibinin veya onun görev
lendireceği bir arkadaşın söz hakkı vardır. Bu şuaya 
göre söz vereceğim. 

Siyasî parti gruplarından söz isteyen?.. Yok. Hü
kümet de mevcut değil zaten. 

önerge sahibi sayım Buldanlı?» Yok. Görevlen
dirdiği kimse de yok. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına var efendim. 

BAŞKAN — Öyle mâ efendim? 
ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Evet efendim, 

sayın Cebe. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Cebe; yetki belgenizi 

de rica edeyim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECATİ CEBE (Ba-
lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Muğla Milletvekili sayın Buldanlı ve 9 arkadaşı, 
Millet Meclisi Başkanlığına sundukları tarihsiz bir 
önergeyle, TÖB-DER'in çalışmalarıyla, siyasal an
lam taşıyan etkinliklerini saptamak ve gerekli önlem
leri almak amacıyle bir Meclis Araştırması açılma
sını istemişlerdir. 

Söz konusu önerge, TÖB-DER toplantılarının, 
besleme militanlar, çıkarcı partizanlar ve kışkırtılmış 
zavalhlarca basıldığı, kanlı 15 şubattan bir hafta son
ra Millet Meclisinde okunmuştur. O günler, Milliyet
çi Cepheyi oluşturmaya yönelik çalışmaların yoğun
laştığı, cephe rüzgârının fırtınalaştığı günlerdir. 
Şimdi, bir süre için 15 şubat 1975 öncesine dönelim; 
o günlerde nerelerde, neler olup bittiğini hep birlik
te görelim: 

23 Ocak 1975 günü, TÖB-DER Yönetim Kurulu, 
sendika hakkı istemek, hayat pahalılığını ve faşizan 
baskıları kınamak amacıyle 15 şubatta tüm illerde 
kapalı salon toplantısı; 16 şubatta da, İstanbul ve İz
mir'de sessiz yürüyüş yapma kararı alıyor ve bu ka
rarı kamuoyuna açıklıyor. Karar, sağcı partilerde ve 
sağcı basında büyük tepki uyandırıyor. Yasal bir der
neğin yasal haklarını yasalar çerçevesi içerisinde kul
lanma kararı, demokrasi ve özgürlük düşmanlarım 
küplere bindiriyor; hürriyetçi demokrasi kahraman
larının ipliklerini pazara çıkarıyor. Kararın açıklan
masından hemen sonra başlatılan karalama ve saldırı 
kampanyası 15 şubata yaklaşıldıkça yoğunlaşıyor. 15 
şubatın provası, 8 şubatta Elâzığ'da yapılıyor. Tüm 
yasal işlemleri tamamlanmış olan faşizmi tel'in top
lantısı, «Komünistlere ölüm» sloganıyla basılıyor. 
«Komünistler camileri yakacaklar, yetişin Müslüman
lar» çığlıkları, bilinçsiz, yoksul kitleleri oldukça et
kiliyor. Sonradan ders kitaplarına da ahnan, Ale-
vîtere ilişkin önyargıların körüklenmesi de bir hayli 
işe yarıyor. O gün Elâzığ'da kan dökülüyor, yı
kım, yağına ve fedan kol geziyor. 15 Şubat günü 
Tokat'ta TÖB - DER toplantısının yapıldığı Bulvar 
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Sineması saldırganlara! sarılıyor. Saldırganların 
başını, çoğu başka Herden gelme kara gömlekliler 
çekiyor. Saldırganlar arasında küçük çocuklar da 
bulunuyor. Bunlar taş atıyor, taş taşıyor, karşılığın
da para alıyorlar. Çocuklar, kim daha çok para 
veriyorsa, taşlan daha çok ona götürüyorlar. «Baş
buğ Türkeş», «Müslüman Türkiye», «Komünistler 
Moskova'ya» sloganları sinema çevresini çınlatırken, 
«Komünistler içeride Kur'an'ı yaktı. Allah'a küfretti» 
söylentileri kulaktan kulağa yayılıyor. Tüm bunla
ra, zaman zaman duyulan patlamalarla, sinemaya 
atılan tutuşturulmuş gazlı paçavralar ekleniyor. Bir 
katliam planının uygulanması, son anda Amasya'dan 
gelen askerî birliklerce önleniyor. Aynı gün Muş'ta 
olup bitenler, saldırıların beli merkezlerce plan
lanıp, tezgâhlandığını çok daha açık biçimde ser
giliyor. 

Toplantıdan vazgeçilmiş olduğu halde, öğretmen
ler, ilerici bilinen kişiler ve belli yerler saldırıya 
uğruyor. Günlerce önce köylere^ çevre il ve üçe* 
lere gönderilen görevliler, kışkırtmalarım, «Komü
nistler camileri havaya uçuracaklar. Din elden gidi
yor» temeline oturtuyor. Yolları karla kapak köy
lerden devşirilen saldırganlar, «Cihat günü» nden ön
ce otellere yerleştiriliyor. «Cihat günü» önce öğ
renci pansiyonuna saldırılıyor; pansiyon, sopa ve 
baltalarla tahrip ediliyor. Pansiyonda görevK dört 
öğretmen komaya sokuluyor. Daha sonra, TÖB -
DER Muş Şubesi tahrip ve yağma ediliyor. Tahrip 
ve yağmadan Kız llköğrermen Okuluyla, bazı iş yer
leri, konutlar ve kuruluşlar da paylarını alıyor. Can 
kaygısına düşürülen 35 öğretmen Muş'tan ayrıl
mak zorunda kalıyor. Adıyaman'da Kıbrıs şehit
leri için okunan mevKitte, müftü, cihat çağrıları ya
pıyor. Mcvlütten çıkan kalabalık, TÖB - DERİ ta* 
şa tutuyor. TÖB - DER'de toplantı yoktur. Başka 
yerlerden gelen saldırganlar Besni köylerinde ağır
lanıyor. 16 Şubat günü mücahit müftü, ülkücü öğ
retmenler ve bir grup toplama militan, izinsiz göste
ri yürüyüşü yapıyor, belli kişilere ve yerlere sal
dırıyor. 

GÖlbaşı'nda saldırı hazırlığı aynı safsatalarla, 
«Komünistler camileri yıkacak, Müslümanları kese
cek» safsatalarıyla yapılıyor. Olaylar, toplananın 
yapıldığı kahvehanenin taşlaıımasıyîa başlıyor. Halk
tan bazı kişiler, saldırıya uğrayan öğretmenlerin ya
nında yer alırken, Üsteğmen Adem Tümay, saldır
ganları açıkça destekliyor, kavga kışkırtıcılığı yapı
yor. Katıksız bir Ülkücü olduğu anlaşılan Üsteğ

men, bir ara, olaylar sırasmda sığındığı Adiye bi
nasından çıkmakta olan Kaymakamı göstererek, «İş
te dinsizlerin başı bu. Vurun alçağa» diyor. Halk, 
Kaymakamı saldırganların elinden güçlükle kurtarı
yor. 15 Şubat günü Tokat, Muş, Adıyaman ve GÖl
başı'nda tezgâhlanan olaylar, aynı gün Malatya, 
Amasya, Bingöl ve Afyon'da da tezgâhlanıyor. Ma* 
latya'da Hamdı Karakaş adlı bir köylü, Amasya'da 
Adnan Baykal adlı bir bankacı öldürülüyor. Kanlı 
15 Şubatın toplam yaralı sayısı 170 olarak saptanı
yor. Taşlanan, tahrip ve yağma edilen ev, işyeri ve 
lokallerin tam bir dökümü ise yapılamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayların »«halkın ga
leyanı» safsatası ile açıklanamayacağı, gün gibi or
tadadır. Çünkü, ne toplantılara ilişkin haber, ne de 
toplantılar halkı tahrik etmiştir. Saldırganlar, halk 
değildir. Halk, birçok yerde toplantılara ilgi göster
miş, bazı yerlerde ise öğretmenleri korumuştur. Sal
dırganlar, besleme sağcı militanlar ve çıkarcı parti
zanlardır. Saldırıların kaynağında halkın galeyam 
değil, halk düşmanlarının tertibi vardır. Saldırıların 
kaynağında toplumsal uyanışı bastırma güdüsü var
dır. Bizzat yarattıkları olayları, Müslüman Türk 
halkının komünistlere tepkisi olarak yorumlayan 
politika cambazları, komünistlerden talimat alan 
komünist TÖB - DER'in, komünizmi yayma top
lantılarının 63 illin yalnızca 7 sinde basılmış olma
sını, 54 ilde ise, hiçbir olay çıkmamış olmasını açık
lamak zorundadırlar; ama açıklayamazlar. Çünkü, 
mızrağın böylesine çuval bulmak, zırvanın bu denlisi
ni açıklamak olanaksızdır. 

önerge, TÖB - DER'i, bir meslekî kuruluş olma
sına karşın, toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenle* 
mekle suçlamaktadır. Anlaşılan, Sayın Buldanlı top
lantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkım yal
nızca siyasa] partilere tanınan bir hak olarak gör
mekte, toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme 
hakkının siyasal partilerin tekelinde olmadığı gerçe
ğini bilmemekte; ya da bilmezlikten gelmektedir. 

Saym Buldanlı, TÖB - DER'i siyaset yapmakla 
suçlamaktadır. Bu iddia yeni değildir. Sayın Bul-
danh'dan çok önce, çok sayıda politikacı ve iril 
ufaklı yönetici, kendine bir yer yapma, ya da yeri
ni sağlamlaştırma güdüsü ile TÖB • DER'i suçla* 
mıştır. Ne var ki, bu suçlamalar, her defasında ba
ğımsız yargı organlarından dönmüştür. 

Son olarak, gönlünde kontenjan adaylığı yattığı 
anlaşılan bir vali, Ankara Valisi Durmuş Yalçın, bi
linen beylik suçlamalarla TÖB - DER'i kapatmış, Da-
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nıştay ise, bu yasa dışı antidemokratik uygulamayı 
hemen durdurmuştur. Adı geçen valinin, Danıştay 
kararını uygulamaya yanaşmaması, üzerine, TÖB -
DER yöneticileri, Genel Merkez kapısına vurulmuş 
olan mühürii sökerek içeriye girmişler, ancak bu kez 
de mühür fekki suçundan mahkemeye verilmişlerdir. 
Mahkeme, bu davayı ilk duruşmada beraetle sonuç
landırmıştır. Böylece, kitlesel kıyım işlemleri ve yasa 
dışı baskılarla sindirilemeyen TÖB - DER'li öğret
menleri, örgütsüz bırakarak sindirme plam suya düş
müş; Habeşistan'h öğretmenlerin bile grevli, toplusöz
leşmeli sendika hakkına sahip oldukları günümüzde, 
Türkiye'li öğretmenlere dernek hakkını çok görenler 
bozuma uğramışlardır. 

. Değerli arkadaşlarım, yasalarımız, örneğin 1630 
sayılı Dernekler Yasası, derneklerin siyasî etkinlikte 
bulunmalarını yasaklamakta; fakat aynı zamanda, si
yasî etkinlik kavramını tanımlamaktadır. İlgili yasa
larca yasaklanan, bir siyasî partiyi iktidardan düşü
rüp, bir başka siyasî partiyi iktidara getirme amacı
na yönelik eylemlerdir. Anayasamızın, gerçek ve tü
zelkişilere, yurt ve dünya sorunlarına ilişkin görüş 
oluşturma ve düşünce açıklama hakkı tanıdığı, kuş
ku götürmez bir gerçektir. Siyasî etkinlik kavramını 
geniş anlamda ahp, sendika istemeyi, pahalılık ve 
faşizan baskılara karşı çıkmayı suç saymak, hukukî 
geçerlilikten yoksun bir tutumdur. Ankara 8 nci As
liye Ceza Mahkemesinin, TÖB - DER'ie ilgili 
25 . 6 . 1975 tarih ve 1975/106 sayılı kararında, «Tür
kiye'de faşizme ve emperyalizme içtenlikle karşı çık
ma, her Türk vatandaşının görevidir, namus borcu
dur. İnsan olma haysiyetinin gereğidir» denilmekte, 
faşizme ve emperyalizme karşı çıkmayan, faşizmi ve 
emperyalizmi içtenlikle kınamayan bir toplumun, bu
günkü dünya koşullarında, insanca yaşamaya ve onur
lu bir yaşam sürmeye hakkı olmadığı belirtilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, bağımsız 
yargı organları toplumsal sorunlara ilişkin görüş açık
lamayı ve yaymayı, yasalarca yasaklanan anlamda 
siysî etkinlik saymamaktadırlar. TÖB - DER'in ve 
benzeri demokratik kitle örgütlerinin, özgürlük kısıt
layıcı iktidarlarca suçlanıp, bağımsız yargı organla
rınca aklanmalarının; iktidarlarca kapatılıp, yargı or
ganlarınca açılmalarının nedeni işte budur. 

Yeri gelmişken, TÖB - DER'e ilişkin bir başka 
iddiaya da değinmek istiyorum: Bazı politikacılar, 
akıllarınca, TÖB - DER'i kötülemek için ikide bir. 
«TÖB - DER, kapatılan TÖS'ün devamıdır» demek
tedirler. 
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TÖB - DER, TÖS'ün devamı olduğunu «Gözle
rime bakın, ne demek istediğimi anlarsınız» yollu an
latımlarla gizleme gereğini hiç bir dönemde duyma
mıştır. TÖB - DER'li öğretmenler gözünde TÖS, 
Türkiye demokratik öğretmen hareketi tarihinde ile
ri bir aşamanın simgesidir. TÖB - DER, TÖS'ün de
vamıdır; ama kapatılan TÖS'ün devamı değil. Çün
kü, TÖS kapatılmamıştır; 12 Mart döneminde, Ana
yasada yapılan geriye dönük bir değişiklikle, kamu 
personelinin sendikalaşma hakkı geri alınmış; böyle
ce, tüm öteki kamu personeli sendikalarıyle birlikte 
TÖS'ün hukukî varlığı da sona ermiştir. TÖS yöne
ticileri ise, uzun süren yargılamalar sonunda tüm suç
lamalardan aklanarak çıkmışlardır; gerçek budur. 

Değerli arkadaşlarım, TÖB - DER, bir siyasî par
tiyi iktidardan düşürüp, bir başka siyasî partiyi ikti
dara getirme anlamında politika yapmaz; TÖB - DER 
hiç bir siyasî partiye angaje olmuş, hiç bir siyasî par
tinin dümen suyuna girmiş değildir. 

Kurulduğu günden bugüne, TÖS'den devraldığı 
demokratik öğretmen hareketi bayrağını onurla taşı
yan TÖB - DER, siyasal partiler karşısında bağım
sızlığını titizce koruyagelmiştir; bundan böyle de ko
rumaya kesinlikle kararlıdır. 

1976 Temmuzunda yapılan TÖB - DER Üçüncü 
Olağan Genel Kurul Toplantısında, örgütün siyasal 
partiler karşısında bağımsızlığım koruma ilkesi, du
raksamasız onaylanmıştır. Kuşkusuz, bu TÖB - DER' 
in yurtta ve dünyada olup bitenlere ilgisiz kaldığı, belli 
konulara ilişkin belli görüşleri olmadığı anlamına 
gelmez. TÖB - DER'in şu ya da bu görüşü, şu ya da 
bu siyasî partinin görüşüne uyuyor, ya da benziyor 
diye TÖB - DER'i, şu ya da bu partinin yan kuru
luşu olarak görmek, düpedüz dar kafalılık belirtisi
dir. TÖB - DER, belli bir konuya ilişkin görüşünü, 
o görüş şu ya da bu siyasal partice de benimseniyor 
diye değiştirecek, ya da bırakacak değildir. 

TÖB - DER, pahalılığa ve antidemokratik baskı
lara karşıdır. Çünkü, giderek artan pahahhk ve ardı 
arkası kesilmeyen baskılar, tüm halkımızla birlikte, 
onun bir parçası olan öğretmenleri de ezmektedir. Bir 
ayhk emeğinin karşılığında, elinde topu topu üç - dört 
çift ayakkabı parası geçen; bir maaşı ile birtakım 
elbise dahi alamayan; maaşının yarıdan çoğunu ev 
kirasına veren; alacaklılar karşısında boynu bükük 
durmanın ezikliğini benliğinde duyan öğretmeni, pa
halılıktan yakmıyor diye suçlamak, anlaşılır şey de
ğildir. Bir ameliyatla midesinin üçte ikisi alman öğ
retmenin, «Midem, öğretmen midesi oldu, maaşıma 
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göre ayarlandı» sözü ile dile getirdiği acı gerçeği gör
memek, ya da görmemezlikten gelmek, duygusuzlu
ğun ta kendisidir. 

Milliyetçi Cephenin kuruluş hazırlıkları sırasında, 
yeniden uç vermeye başlayan faşizan baskılar, içinde 
bulunduğumuz şu dönemde, tarihimizin hiç bir dö
neminde görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Görev ye
rini değiştirme, eşinden ayırma, açığa alma, görevine 
son verme gibi kitlesel kıyım işlemlerine ek olarak; 
tertipli saldırılar, yaralama ve öldürmeler kesintisiz 
sürüp gitmektedir. Dünyaya cepheci gözlerle bakma
dıkları için, sol yayın okudukları için, Atatürk rozeti 
taktıkları için kıyılan öğretmen ve öğrencilerin sayı
sını kesin olarak saptamak olanaksızdır. 

Değerli arkadaşlarım, yasa dışı silâhlı zorbaların 
işgali altındaki okul sayısı ile, faşist işgaller yüzün
den okula devam edemeyen öğrenci sayısı da tam 
olarak bilinememektedir. Okullarda öğretim özgürlü
ğü ve can güvenliği kalmamıştır. Bu hükmün doğru
luğu, bağımsız yargı organları kararlanyle kanıtlan
mışta1. Bu durumda, öğretmenlerin faşizan baskılara 
karşı çıkmaları değil, çıkmamaları anormaldir. 

Sendika hakkı istedikleri için öğretmenleri suçla
yanlara, tüm dünyada kamu personeline sendika hak
kı tanımayan yalnızca 8 ülke kaldığını, bu ülkelerden 
birinin Türkiye, diğer 7'sinin ise faşist ülkeler oldu
ğu gerçeğini hatırlatırım. 

Değerli arkadaşlarım, İnsan Haklan Evrensel Be
yannamesini imzalayan Türkiye, tüm çalışanlara sen
dika hakkı tanıma yükümlülüğü altındadır. Türkiye' 
yi, bu uluslararası yükümlülüğünü yerine getirmekten 
alıkoymaya, Türk Devletini dünya ulusları önünde 
küçük düşürmeye hiç kimsenin, hiç bir örgütün, ku
rum, ya da kuruluşun hakkı yoktur. Söz konusu Be
yannameye attığı imzasını geri almadıkça, sendika 
hakkını yasalaştırmak, Türkiye için bir onur sorunu
dur. Üstelik, bu hakkın tanınması demokrasinin de 
gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, 640 şubesi ve 140 bin üyesi 
ile, Türkiye ve Ortadoğunun en büyük öğretmen ör
gütü olan TÖB - DER, Meclis Araştırmasından go
cunmaz; çünkü, yarası yoktur, gizlisi sakhsı yoktur. 
TÖB - DER'in tüm etkinlikleri herkesin gözleri önün
dedir; Türk ve dünya kamuoyunun gözleri önünde
dir. Yetkili Cumhuriyet savcıları, Türkiye'nin dört bir 
yamnda TÖB - DER'in eylemlerini aralıksız izlemek
tedirler. Bu arada sayın muhbir vatandaşlar da boş 
durmamaktadırlar. 

TÖB - DER yasal bir örgüttür, yasalara göre ku
rulmuştur. Tüzüğünde belirtilen amaçlan, yasalar 

çerçevesi içinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bun
ca suçlama, karalama... 

BAŞKAN — Sayın Cebe, bir dakikanız var, ona 
göre ayarlarsanız... 

NECATİ CEBE (Devamla) — Peki efendim. 
Bunca suçlama, karalama, tertip ve saldırılara 

karşın, yasal varlığını bugüne dek sürdürebilmiş ol
ması, 12 Marta, sıkıyönetimlere ve DGM'Iere rağ
men sürdürebilmiş olması, bunun da ötesinde sü
rekli olarak büyümesi, TÖB - DER'in yasalara ters 
düştüğü iddialarını kesinlikle çürütmektedir. Hakla
rında Meclis Araştırması açılması gerekenler, kuşku
suz vardır. Bunlar kimlerdir? 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, demokrasi düşman
lığım, bölücülüğü, iç savaş kışkırtıcılığını resmî hü
kümet politikası olarak benimseyen ve uygulamaya 
koyanlardır. Ismarlama ders kitapları aracılığı ile 
işçi düşmanlığı aşılayanlar, işçilerin onurlarıyle oyna
yanlar, gençlerimize ahlâk adına ahlâksızlık öğreten
lerdir. 

Haklarında Meclis Araştırması açılması gereken
ler, ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginlik kaynak
larım yabancılara sömürtenler, yabancılarla ortakla
şa sömürenler, yabancı sömürüye çanak tutarak, ko
misyon alanlardır, rüşvet yiyenlerdir. 

Haklarında Meclis Araştırması açılması gereken
ler, iyiye, güzele ve doğruya, tek sözcükle, uygarlığa 
savaş açanlardır. Ülkemizi geriliğe, halkımızı yok
sulluğa tutsak eden, çağ dışı düzenlerini sürdürebil
mek için, Anayasa dahil, her şeyi çiğnemeyi, tüm 
toplumsal değer yargılarını çürütmeyi göze alanlardır. 
Anayasanın öngördüğü demokratik düzeni askıya alıp, 
ülkemizi örtülü otoriter rejimle yönetenlerdir. 

«Güvenlik kuvvetlerinin yardımcıları» diye adlan
dırdıktan silâhlı çeteler eliyle kan dökenler; Türkiye' 
yi, işleyeni bilinmeyen siyasal cinayetler ülkesine dö
nüştürenlerdir. 

Tüm engellere karşın, halkımızın demokrasiyi ko
ruma ve geliştirme uğraşının ergeç başarıya ulaşa
cağı inancıyle teşekkür eder, saygılar sunarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Cebe. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Toksan, buyu

run. (A. P. sıralanndan alkışlar) 
A. P< GRUPU ADINA İHSAN TOKSARI (İs

tanbul) — Sayım Başkan, kıymetli milletvekilleri; he
pinize saygı ve selâmlarımı sunarım. 

öğretmen, Türk tarihinde ve Türk'ün örf ve âde
tinde en müstesna yeri olan ve her Türk tarafından 



M. Meclisi B : 31 12 . 1 , 1977 O : 1 

büyük saygı gösterilen bir değerdir. Türk Milleti, yav
rularını öğretmenin eğitimine, terbiyesine bırakmakta 
ve öğretmene o kadar inanmakta ve saygı göster
mektedir ki, öğretmene çocuğunu teslim ederken, 
«Eti senin, kemiği benimdir; nasıl istersen o şekilde 
bunu yetiştir» diye vermektedir; fakat çocuğunu ona" 
verirken, öğretmenin çocuğa gerçekten terbiye ver
mesini, bilgi vermesini, kültür vermesini, Türk'ün örf 
ve âdetine, an'anesine göre yetişmesini istemesi en 
tabiî hakkıdır ve bunu düşünerek, o çocuğunu tama
men öğretmene teslim etmektedir. Tarih boyunca da 
Türk öğretmeni bu vazifesini bihakkın yapmıştır. 
Tarihimizde, padişah çocuklarım dahi padişahın hu
zurunda dövmüştür ve onlara devamlı gerçek terbi
yeyi öğretmiştir. 

Cumhuriyet tarihimizde yine öğretmenlerin müs
tesna bir yeri vardır ve hâlâ da devam etmektedir. 
Adalet Partisi olarak bizim öğretmenlere saygımız 
sonsuzdur; her Türk öğretmenine saygımız var ve her 
Türk öğretmeninin maddî ve manevî ihtiyaçlarının 
karşılanmasını isteriz, arzu ederiz. 

Fakat, üzülerek söyleyeyim ki, son zamanlarda, 
bir kısım öğretmenlerimiz demeyeceğim, sadece, bu 
öğretmenleri istismar etmek isteyen bazı kimseler 
TÖB - DER'in yönetimini eline geçirmiştir ve bura
da siyasî amaçlar ve Türk Milletinin örfüne, âdetine, 
an'anesine milliyetçiliğine, manevî değerlere aykırı, 
sadece çocuk yetiştirmek ve çocuklara bu şekilde bir 
hava vermeye kalkan bazı yöneticilerin yanında öğ
retmen sadece dersi ile, talebesi ile meşgul olması 
icap ederken, talebeyi dışarıya çıkarmaya, sokaklara 
çıkarmaya başlamış; bununla kalmamış, bizzat ken
disi de sokaklara çıkmaya, siyasî beyanatlar verme
ye başlamıştır. TÖB - DER, Dernekler Kanununa 
göre hiç bir zaman siyaset yapamaz, yapmaması lâ-
dımdır; Dernekler Kanununa göre, siyasî partilerin 
dışındaki dernekler mutlaka tüzüklerinde tasrih et
meleri lâzımdır, siyasetle uğraşamaz. Ama görüyoruz 
ki, bugün öğretmenler dergilerinde, çeşitti konuşmala
rında ve çeşitli toplantılarında tamamen siyasetle uğ
raşıyorlar. Ve Bir hükümeti tenkit etmeye, çeşitli in
sanları tenkit etmeye ve bu sadece maddî ihtiyaçlarını 
istemekle kalmıyor, bir acayip tâbirle, «Hükümet 
devrilmelidir, yıkılmalıdır» sanki kendileri bir parti 
lideri imiş gibi konuşmaya çalışıyorlar ve üzülerek 
söyleyeyim ki, bu önergenin verilmesine esas sebep 
olanlardan bir tanesi, 1975 martında 52 vilâyette baş
lattıkları, yürüyüşlerdir. «Nedir, niçin yürüyüş yapı
yorsun?» «Faşizmle, bilmem ne ile» diyerek, açıktan 
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açığa hükümeti ve bazı partileri hedef alan yürüyüş
lere, konuşmalara gidiyorlar ve toplantılarda öyle 
şiirler okuyorlar ki, birtakım kimselerin de reaksi
yonlarına sebep oluyorlar. TÖB - DER üyesi öğret
menlerden birisi Malatya'da çıkıyor, açıkça, konuş
masında, «Uzak, büyük küçük tepelere kızıl bayrağı 
dikeceğiz» diyor, «Camileri bostan yapacağız» diyor. 
Bunun karşısında Millet de elbette ki, büyük bir re
aksiyon gösteriyor. 

Tekrar söylüyorum : Bizim, öğretmenlere saygı
mız sonsuzdur. Hatta, TÖB - DER'in üyesi olan bü
tün arkadaşları da alsa suçlamtyoruz; ama, onların 
içinde bir kısmı var ki, Leninist, bir kısmı Maoist ve 
bir kısmı da açıktan açığa siyaset pazarına kendisini 
döküyorlar. Çeşitli hadiseler bunun açıkça delilidir.; 
Son günlerde artık sadece faşist hükümetle meşgul 
olmakla kalmadılar, ona çatmakla kalmadılar, kendi 
aralarında dahi bölünerek Leninci'Ier, Maocu'Iar diye 
başladılar; kimisi Lenin adına, kimisi Mao adına be
yanatlar bile vermeye başlayanlar oldu. Bunun açık 
delilini istiyorsanız, o beyannameleri alabilirsiniz, 
TÖB - DER Dergisini açıkça okuyabilirsiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Mahkeme 
kararı var efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Bugün Danış
tay'ın kararı elbette var; ancak Danıştay'ın bozması 
usul yönündendir, esas yönünden değildir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Genel mah
keme karan, genel mahkeme karan... 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Genel mahke
me kararlan da, nasıl verildiğini de biliyoruz. (C.H.P. 
sıralanndan «Aaa» sesleri, gürültüler) Şunu açıkça... 

BAŞKAN — Sayın Toksan... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Türk adaletine hakarettir, bu, sözünü geri alsın. 
Türk adaletine dil uzatıyor. 

BAŞKAN — Sayın Toksan... 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Evet, Türk ada

letine bizim saygımız sonsuzdur. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş

kan, bu, açıklama değil. 
BAŞKAN — Bir saniyenizi rica edeceğim sayın 

Toksan. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ama, bizim son

suzdur... 
BAŞKAN — Sayın Toksan, beni dinleyiniz lüt

fen. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Mahkemeleri suç

layamazsın. 
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BAŞKAN — Sayın Aykul, yerinize oturun. 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Biz nasıl veril

diğini biliyoruz derken... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Türk ada

letine bu şekilde gölge düşüremezsin. 
BAŞKAN — Sayın Toksan, beni dinleyin lütfen, 

bir dakika... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Nasd karar 
veriyorlar, rüşvet mi alıyorlar? 
Hâkimler rüşvet mi yiyor? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usulde de, 
özde de, şekilde de bütün kararlar, Türk adaletinin 
bağımsızlık ilkesine göre işler. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bağımsız 
Türk mahkemelerini suçlayamazsın. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, lütfen efen
dim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Değil arkadaş, 
bağımsız Türk hakimlerine saygımız sonsuzdur. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Anayasaya göre 
kurulan bağımsız Türk mahkemelerini suçlayamazsın. 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim. 
Sayın Toksan... 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) Nasıl karar ve

rilmiş? 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Nasıl karar veril

miş? 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Nasıl verildi

ğini... 
BAŞKAN — Sayın Toksan, beni dinleyin lütfen. 

Sözünüzü kesiyorum, lütfen beni dinleyin. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Öyle kafası örümcekli 
adanılan buraya getiriyorsunuz... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, susun efendim, 
rica ediyorum. 

Sayın Toksan, sözünüzün arasında, yanlış zap-
tetmemişsem, «Mahkemelerde de nasıl karar verildi
ğini biliyoruz» diye bir söz geçti. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sayın Başkan, 
yani usul yönünden mi?... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Bundan maksadınızın Türk Adliyesinde verilen 

kararları, Türk Milleti adına, Türk mahkemelerinde 
verilen kararlan muaheze etmek olmadığı kanaatin
deyim. 

Lütfen açıklayınız.: 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sayın arkadaş

lar, yani ben, Türk mahkemeleri adaletsiz veya şu şe-
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kilde değil, usul yönünden şekil yönünden verdikleri 
karan söylüyorum. 
---- Ben diyorum ki, usul yönünden vermişlerdir ve ne 
şekilde verdiğini biliyoruz genel mahkemelerin, usul 
yönünden vermişlerdir, esastan değildir. Esasına, bi
zim Türk adaletine saygımız var. En küçük bir şey 
yoktur ve Türk adaletine saygımıza kimse şey yapa
maz; ama biraz evvel söylediğim gibi usul yönünden 
ne şekilde nasıl verildiğini biliyoruz biz. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — öyleyse 
açıklasın, düzeltsin. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Onu biliyoruz, 
nasıl verildiğini biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil... 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — «Nasıl karar 

verdiğini biliyoruz» diyor hâlâ. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Nasıl karar ver

miş? 
BAŞKAN — Sayın Aykul, sayın Erçelik, lütfen 

efendim, müdahale etmeyiniz. 
Buyurun efendim, devam edin efendim, devam 

buyurun. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Buna nasıl ka

rar verildi? 
BAŞKAN — Sayın Erçelik, lütfen, lütfen...; 
Devam buyurun efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Usul yönünden 
nasıl verdi; yoksa, esasta Türk adaletine hepimizin 
sonsuz saygısı vardır; karanna saygımız vardır. Türk 
hâkimlerine, Türk savcılarına sonsuz saygımız vardır. 
Ama, yine açıkça usul yönünden nasıl verdi?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usulde de, 
özde de, şekilde de, bütün kararlar Türk adaletinin 
bağımsızlık ilkesine göre işler. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bu şekilde müdahale 
etmeye hakkınız yok. Hatibin sözlerinde, Türk ad
liyesine gölge düşürme ihtimali olduğunu tespit etti
ğim bir hususu açıklattım. Açıkça alenen, Türk ad
liyesine saygım vardır, haklarında bir şey söylemiyo
rum, diyor. Daha ne edeceksiniz? İlâm mı alalım 
elinden? 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Biraz evvel 
söylediğim halde, hâkimlere en küçük bir söz kon
durmadığımı söylediğim halde, illâ da bu şekle git
meye kalkışmanız, yine bir siyasî istismar yapmak 
için midir? 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Türk mah
kemelerinden bahsediyorsun, 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz söyledi
niz, biz söylemedik. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, devam buyurun. 
Mahkeme meselesi bitti, diğer hususlara geçin. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Arkadaşlarım, 
ben şu kadarını söylüyorum; Türk öğretmenine son-
saz saygımız vardır, Türk adaletine sonsuz saygımız 
vardır. Bu Devlete hizmet eden bütün memurlara 
sonsuz saygımız vardır ve öğretmenlerin hepsine son
suz saygımız vardır. Hatta, TÖB - DER'i toptan da 
kötülemeye asla gitmiyoruz. Ama, bazı yöneticilerinin 
siyasetle uğraştığını ve gayelerinin dışına çıktıklarını 
eğer öğrenmek istiyorsanız, açıkça, dergilerim açın, 
beyannamelerini görün, diyorum. Ve bunların da ne 
şekilde ve nasıl olduğunu söylüyorum ve... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yargı organ
ları karar verebilir bu hususta. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Ancak yargı or
ganları karar verebilir. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Üzüntü ile söy
leyeyim ki, maalesef bugün T Ö B - D E R Türk öğret
menlerini temsil edemediği için ve Türk öğretmenle
rini toplayamadığı için, diğer öğretmen dernekleri 
kurulmuştur ve devam ediyor. Sizin de, hepinizin de 
millî duygularınıza hitap ediyorum ve sizi, hepinizi 
öğretmenlerin faaliyetlerini ve en basitinden dergileri
ne şöyle bir göz atın; görün ve göreceksiniz ki, bun
lar bir siyasî partidir, bir dernek değildir. Bunu göre
ceksiniz, anlayacaksınız. 

Bunu söylüyor, hepinizi saygılarla selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Toksan. 
Önerge sahibi sayın Buldanlı'nın söz talebi var, 

kendisi buradalar mı efendim?.. Yok. 
Sayın Buldanlı'nın görevlendirdiği diğer önerge 

sahibi?,. Yok. 

Efendim, önerge hakkında iki siyasî parti gnıpu 
adına iki sayın arkadaşımız görüştü. Diğer sayın si
yasî parti grupîan adına söz alan yok, önerge sahip
lerinden de söz alan yok. 

Önergeyi oylarınıza arz edeceğim : önergeyi ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir... 

Sayın arkadaşlarım, Araştırma Komisyonu üye
lerinin 15 kişiden teşekkül etmesini oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun seçimi tarihinden başlamak üzere ça
lışma süresinin üç ay olmasını oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun Ankara dışında da çalışabilmesini 
ve Ankara dışına seyahat edebilmesini oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylamaya katılmayan varsa lütfen oylanm 
kullansınlar. 

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

BAŞKAN — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 
10 arkadaşının (10/20) esas numaralı Araştırma öner
gesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet, yetkili Hükümet var mı?. Yok. 
Daha evvel de Hükümet bulunmadığı için müza

kereye devam ediyoruz efendim. 
Önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası ge

reği ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi 
uyannea Millet Meclisi araştırma istemi. 

Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı, 
4486 sayılı Yasaya göre kurulmuş olan İçel - Alata 
Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat Okulunun kurulduğu 
tarihten bugüne kadar. 

A) Kuruluş ve işletme masrafları olarak Hazine
ye külfeti ne olmuştur. 

B) Bu okuldan şimdiye kadar mezun olanlann 
hangi işte çalıştıklarının tespitiyle, mesleğinde kalan-
lann %'desi nedir? 

C) Okulda, halkla ilişkili çalışmaların nevi nite
likleri nedir? 

D) Ünite içinde okul dışı mücadele, araştırma 
v.s. laboratuvar çalışmalarının halka yansıyan yönü 
ve faydası nedir? 

E) Döner sermaye işletmesinin mahiyetiyle de
vam edegelen uygulama tarzı, elde edilen kâr ya da 
zarar nedir? 

F) Okulun yarına dönük çahşmalannda destek 
alacağı dünkü başarılan nelerdir? 

Yukarıda bahsedilen hususların aydınlığa kavuş
ması için merkezde ve mahallinde incelemeler yapıla-
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rak Millet Meclisinin bilgi edinmesini sağlamak üze
re Meclis Araştırması yapılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

İçel Milletvekili 
Nazım Baş 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Bingöl Milletvekili 
Hasan Celâlettin Ezman 

Ankara Milletvekili 
Feriha Öztürk 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 
İçel Milletvekili 
Hikmet Baloğlü 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 
Ankara Milletvekili 

Muammer Alıcı 
İstanbul Milletvekili 

Metin Tüzün 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımı, önergeyi okut
muş bulunuyoruz, müzakeresine başlayacağız. Ancak, 

Gene] Kurulumuzun aldığı karara göre, saat 18'de 
sözlü soruların müzakeresine başlamamız lâzım, saat 
18,0ı0'e 5 var, 17,55'tir. Siyasî parti grupları adına ve 
Hükümet adına konuşmalar 20 dakika ile sınırlı, öner
ge sahipleri de 10 dakika ile sınırlıdır. Bir sayın ha
tibe söz verdiğimiz takdirde sözünü yarıda kesmek 
zarureti hâsıl olacaktır. 

Bu nedenle okuttuğumuz önergenin müzakeresini 
gelecek Çarşamba günü yapmak üzere, müzakereyi 
burada kesmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi bizzarur sözlü soru önergelerinin görü
şülmesine geçeceğiz. 

Açık oylamalarda oyunu kullanmayan sayın üye 
varsa, lütfen oylarını kullansınlar, kupaları kaldıraca
ğız. 

Açık oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız 
lütfen. 

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

BAŞKAN — Sözlü soruların görüşülmesine başlı
yoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın İlcin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 

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

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Bazencir?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. •— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam

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

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

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

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

Sayın Akova bir defa daha bulunmadığı için soru 
önergesi düşmüştür efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Arslan?.. Burada, 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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9. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su I 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş- I 
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) I 

BAŞKAN — Sayın Baş?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj- I 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) - I 

BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam?.. Yok. ' 
Soru ertelenmiştir. I 
11. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta

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

BAŞKAN — Sayın Yasin Bozkurt?.. Yok. 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum

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

BAŞKAN — Sayın Sami Ardan?» Yok. 
Sayın İçişleri Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 

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

BAŞKAN — Sayın Doğan Öztunç?.. Yok. 
Sayın Dışişleri Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmazın, 

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

BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Dışişleri Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. i 
15. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler

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

BAŞKAN — Sayın Nazım Baş?.. Yok. 
Başbakan, adına Hükümet temsilcisi?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) j 
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BAŞKAN — Sayın Evüyagü burada. Sayın Tu
rizm ve Tanıtma Bakana?*. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş

kan, ikibuçuk üç yıldan beri önergeler bu şekilde gi
diyor; ama olmaz ki. Denetimden kaçan bir Hü
kümet hiç bir şekilde onaylanamaz. Bu Turizm ve 
Tanıtma Bakanı gelmiyor ve Bakanlığında şu anda 
bir milyon liralık suiistimal var. Konuyu Başbakana 
yansıttık, ölü toprağı serpilmiş, ses çıkarmıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Evüyagü, bizim burada olup 
olmadığının tespiti dışında da bir yetkimiz yok, ken
dilerini getirmek için bir vasıtamız da yok. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, ülkelerde bakanlan getirme şeyi var; Başkanlık 

. Divanlarına zorla getirmek olanağım tanıyorlar. Ya
hut bir şey koyahm, madde koyalım, bir şey yapa
lım. 

BAŞKAN — İçtüzüğe öyle bir hüküm koyarsanız, 
biz de vazife sayar icra ederiz. Şimdi başka bir şey 
yapma imkanımız yok. 

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

BAŞKAN — Sayın BuManlı?.. Yok. 
Başbakan adına Devlet Bakam Sayın Gıyasettin 

Karaca burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Sayın Göktepe? Yok. 
Başbakanlık adına Sayın Devlet Bakam? Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tanın, 

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

BAŞKAN — Sayın Tan?.. Yok. 
Sayın Sağlık Bakam?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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21. — Muğla Milletvekili Ahmet Bundanlı'nm, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Başbakanlık adına Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Sayın Türkmen?.. Yok. 
Sayın Adalet ve İçişleri bakanları?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Akay?.. Yok. 
Başbakanlık adına Sayın Devlet Bakanı?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (Mar
din) — Başbakanlık adına buradayım. 

BAŞKAN — Evet Kocaeli MilletvekiU Sedat 
Akay yok. 

Sora düşmüştür efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?.. 

Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Tan?.. Yok. 
Başbakan veya Ugili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek 

lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

BAŞKAN — Saym înce?.. Yok. 
Saym Ticaret Bakanı?.. Burada. 
Saym Hatay Milletvekili Sabri tnce ikinci defa 

da bulunmadığından soru önergesi düşmüştür. 
28. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekinin, ilçe 

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

BAŞKAN — Sayın Aytekin?.. Yok. 
Başbakan veya ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 

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

BAŞKAN — Saym Kesldn?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Yok. 
Başbakan adına yetkili Saym Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kırbaşh?.. Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yok. 
Saym Başbakan veya ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/114) 

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

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 

i Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakam?.. Yok. 

I Ertelenmiştir. 
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35. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/137) 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu?.. Yok. 
Sayın tmar ve İskân Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum

huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Burada. 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak üzere 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Özdemir?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Erdem?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
39. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 

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

BAŞKAN — Saym Ünal?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?. Burada. 
Soru düşmüştür efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) 

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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42. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

BAŞKAN — Sayın îslâm?.. Yok. 
Saym Gümrük ve Tekel Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
43. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Gülsen?.. Yok. 
Saym Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
44. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiVin, 

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

BAŞKAN — Sayın Evliyagil?.. Burada. 
Saym Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
45. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 

1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) 

BAŞKAN — Saym Genç?.. Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakam?.. Burada. 
Soru sahibi bir defa daha bulunmadığı için soru 

düşmüştür efendim. 
46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlının, 

Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

BAŞKAN — Saym Buldanîı?.. Yok. 
Saym Dışişleri Bakan»?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlının, 

bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/131) 

BAŞKAN — Saym Buldanîı?.. Yok. 
Sayın Adalet Bakanı? Yok. 
Ertelenmiştir. 
48. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 

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

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Bakanı?.. Burada. 
Sayın Bilgehan izinli olduğu için soru ertelenmiş

tir. İzinli olmasa idi sorunun düşme zarureti vardı; 
izinli olduğu için ertelenmiştir. 
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49. r— Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) 

BAŞKAN — Sayın Araslı?.. Burada. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
51. — İçel Milletvekili Nazım Baş'in İstanbul 

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

BAŞKAN — Sayın Baş?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
52. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü

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

BAŞKAN — Sayın Şimşek?.. Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?,. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 

Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
55. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 

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

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
56. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 

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

BAŞKAN — Sayın Gürsoy?.. Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakanı?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

57. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in cevabı. (6/161) 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil?.. Burada. 
Sayın Dışişleri Bakanı burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla rica ederim. 

25 . 10 . 1974 
Ankara Milletvekili 

Necdet Evliyagil 
1. 16 Ekim 1974 tarihli Hürriyet Gazetesinde 

yayınlanan ve geniş yankılar yapan: «Atina Büyük
elçimizin en yakın dostu gizli Yunan ajanı çıktı», baş
lık]! haber, aradan uzun bir zaman geçmesine rağ
men sayın Bakanlığınızca henüz bir açıklığa kavuş-
turuEınanuştır. 

2. En küçük konulara kadar bazen büyük bir 
hassasiyet içinde bulunan ve anmda bir açıklama 
yapma ihtiyacını duyan sayın Bakanlığınız ifşaat ni
teliğinde olan bu önemi yayına karşı niçin ayni has
sasiyeti göstermemiştir?. 

3. Aynntıîariyle geniş ölçüde ortaya konan ve 
bu yayında yer alan açıklamalar doğru mudur? 

4. Yayında adı geçen ve Kıbrıs buhranımın en 
kritik günlerinde B. Elçimiz Gürün ile Adriyatikde 
bir yat gezisine çıktığı bildirilen Markos Aleksis Kö-
seoğSu'nun Yunan MiHî İstihbarat örgütü (KYP) 'den 
para alfan bir ajan o!duğu ve âdeta eFçüiğimizi ele ge
çirdiği Yunanistan'da yayınlanan Tahitronu dergisi ta
rafından açıklanmıştır. 

a) Yine ayni dergiye göre Yunan MIH İstihba
ratı, ajan Köseoğlu'na, 18 milyon ura tahsisat ver
miştir. 

b) Hürriyet Gazetesinin bu olayı yansıtan ya
yınma karşı B. Elçi Gürün, gazeteye gönderdiği bir 
açıklamada Köseoğlu'nu savunmuş ve hakkındaki is
natların yersiz olduğunu bildirmiştir. 

c) Mili İstihbarat Teşkilâtımızın, Köseoğhı hak
kındaki ifşaattan çok önce bu ajanla ilgili bilgileri 
Dışişleri Bakanlığımıza sunduğu, bakanlığın da, Gü-
rün'ün dikkatini çektiği belirtilmektedir, 
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5. Kıbns gibi milletçe özerinde titrediğimiz, kan 
döktüğümüz bu milîî davanın en heyecanlı giinle-

/ rinde, B. Elçimiz, Adriyatik gezisi için Bakanlıktan 
müsaade aldığım gazeteye gönderdiği bir mektupta 
açıklamıştır. Aynı tarihlerde Sayın Bakanda Çin Halik 
Cumhuriyetine gitmiştir. B. Elçimize bu turistik gezi 
müsaadesi kim veya hangi makam tarafından veril
miştir?. 

6. B. Elçimizin, ajan Köseoğlu ile ilişkisinin 
kesinlikle açıklanmadığı olaylar için de Atina B. El
çiliğimizde Bakanlığınızca bir soruşturma yapıldığı 
ileri sürülmektedir. Böyle bir soruşturma söz konu
su mudur; soruşturma yoluna gidilmişse sonucu alın
mış mıdır? 

7. Gazete, B. Elçiliğimizde rüşvet karşılığı vize 
verdiğini; hatta yakalanan bir Yunanlının bin dolar 
karşılığında vize aldığım açıklamıştır. Bu haber doğ
ru mudur? 

8. Kendisini Atma B. Eiçihgimiz Hukuk Danış
mam olarak tanıtan Angelis adh bir avukatın elinde 
«Kendisine gerekli kolaylığın gösterilmesi ricasını» 
ve Atina B. Elçimizin onayım taşıdığı bildirilen bir 
belgenin verildiği bildirilmektedir. Adı geçen belge 
ne zamandan beri bu zat tarafından kullanılmış ve 
bu belge ile kaç defa Yurdumuza girip - çıkmıştır? 

9. Kıbns davasının önemli merkezlerinden biri 
olan Londra'daki B. Elçiliğimizin Kıbns konusun
da heyecanlı ve başanh olamadığı Londra'daki Kıb
ns Türk toplumu ve yöneticileriyle ciddî ilişkiler ku
ramadığı ileri sürülmektedir. 

a) Londra B. Elçimiz Menemencioğlu'nun Türfc 
tabiyetine dahi geçmiş bulunsa Rum asım ve Rum 
Ortodoks Dininden birisiyle süiri hısımlığı var mı
dır ve bunun derecesi nedir? 

b) Ayni şekilde Londra B. Elçimizin Londra'ya 
yerîesmiş İngiliz asım birisiyle akrabalığı var mıdır? 

c) B. Elçinin Londra'da düzenlediği resmi da
vetlere protokole dahil Türk görevlilerini ve Kıbns 
Türk Toplumu yönetimi ileri gelenlerini çağırmayıp. 
hısımlığı dolayısıyfc yabancı dost ve akrabalara 
önem vermesi hususunda Bakanağınızın dikkati çe
kilmiş midir? 

19. Kan dökülerek kazanılan bir zafere; yat ge
zileri, davetler ve özel ilişkilerle göfjge düşürdükleri 
ileri sürülen, elçiler ve görevliler hakkında Bakanlı
ğınızın görüş ve tutumu nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (C Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan; 
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Arkadaşımız Sayın Necdet EvîiyagiPin sorusun
da iradedilen suallerin bir kısmı ne şekilde soru so
rulacağı hakkındaki hükümlerle çelişmektedir. 

Ancak, önemli gördüğüm husus; Kıbrıs Harekâu 
sırasında Büyükelçinin bir gemi ile, özel bir yatla ge-
zinmesiyle ilgili sualleridir. 

Hâdisenin üzerinden yular geçmiştir. O devirde 
bu konu, zamanın Hükümeti tarafından tetkike tabi 
tutulmuştur. Büyükelçinin usulü dairesinde izinli ol
duğu, bir tanıdığının gemisiyle bu izini geçirmek için 
gezintiye çıktığı; Kıbrıs Harekâtının o sırada oldu
ğu; fakat gemisini kullandığı zat hakkındaki iddia-
iann sabit olmadığı neticesine varmıştır. Tahkikatla 
jlgiii başka unsurlar da var. Sayın Evliyagül, lütfeder 
bir ziyaret yaparsa, kendisine bu konuda daha geniş 
tafsilât vermek imkânım bulacağını. Genellikte 2,5 
seneden evvel olan bu hâdisede, üzerinde durulan 
yat gezisinin, basında hikâye edildiği şekilde ve o 
biçimde iddialara mesnet teşkil edecek bir nitelikte 
olmadığı neticesine vanhmşnr. 

Sayın Londra Büyükelçisi hakkındaki sualler çok 
özel suallerdir, nesep meselesidir. Zannediyorum 
'ki sual konusu, cevap konusu olacak mahiyette de
ğildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Evliyagil, buyurun efendim. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın millet vekilleri; 
Dışişleri Bakanı Sayın ÇağlayangiFin lütfettik

leri bilgiler için kendilerine teşekkürlerimi suna
rım. 

Soru müessesesinin işlememesi denetim müesse-
sesa'nm uzun süre işlememesinin sonucudur ve bu so
nuç nedeniyle başarıh bir örnek verilememektedir. 

İkibuçuk yıl evvel yönetilen bir soruya o günün 
heyecanının dışında bugün verilen cevap, pek tabiî 
olarak Bakam da, beni de tatmin etmemiş durum
dadır. Çünkü ikibuçuk yıl evveJ, Kıbns harekâtmun 
en heyecanlı günlerinde bu yat gezisinin bir anlamı 
vardı. Sayın Bakan; «Hakkında tahkikat yaptırdık»! 
diyor. O tatbikatın da, ikibuçuk yıl evvelsi heye
can içinde bir tartıya vurubnaa gerektiği kanısın
dayım. 

Londra Büyükelçisi konusuna gelince; 
Sayın Bakanın onun üzerine derinlemesine eğile

ceği kanısındayım. Çünkü Londra Büyükelçimizle 
herhangi bir şahsi ilişkim yok; fakat, yurt dışındaki 
devlet görevlilerinin her bakımdan iyi bir süzgeçten 

I geçirilmeleri gerektiği kanısındayım. 
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Bu bakımdan Londra bizim için önemli bir mer
kezdir. Kıbrıs heyecanının yaşandığı günlerde Lond
ra Büyükelçisinin önemli yeri vardır. Ama biz, bu
gün Kıbrıs'ı gözden çıkarmış vaziyetteyiz. Zaten 
Dışişleri Bakanlığıma bugünlerde bir önerge vere
ceğim. Dikkat buyurun ki, Kıbrıs'ı bizim Hükü
metimiz öylesine gözden çıkarmıştır ki, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Los Angeles'ta, Tokyo'da turizm 
büroları açmaya karar vererek yedi büro açmıştır; 
bugün Kıbrıs'ta bir büromuz yoktur ve açmama ka-
rarındadırtar. 

Bugün Kıbrıs'ta Magosa bölgesi dediğimiz böl
geyi bırakmışızdır. Bir ay evvel Kıbrıs'ta gözlerim
le gördüm. Magosa bölgesini, Maraş turistik böl
geyi öyle bir bırakmışızdır ki, Makarios'un demeç
leri dahi var: «Türkler bunu bir gün bize verecek» 
diyor ve hakhhk kazanıyor. Çünkü, bugün Kıbrıs'ta 
biz Maraş bölgesini eklen çıkarmışız. Bunu önerge 
ile ilgisi açısından söylemek istiyorum, çünkü öner
gemin manası - Sayın Bakanın ifade buyurduğu gi
bi - iki buçuk yıl evvelki bir Kıbrıs heyecanı idi. Ama 
biz bugün onu kaybetmişiz. Turizm Bakam gidiyor, 
Los Angeües'te Madrit'te, Zürih'te, aklın almayacağı 
şekilde Tokyo'da büro açıyor. Biz Kıbrıs'ta büro aç
mıyoruz arkadaşlar. 

Bugün Magosa bölgesinde, 600 milyon liralık bir 
altyapı gereksinmesi ortada plan olarak vardır. Tu
rizm Bakanhgı Tokyo'ya gideceğine 1974 Barış Ha
rekâtından sonraki bu bölgeyi ele alıp, üç - dört yıl
lık plana bağlayıp, Magosa'nın bize ait olduğunu sap
taması gerekirdi. Ama Dışişleri Bakanlığımızın ça
lışmalarının aydınlığına, bilincine erişemediğimiz için, 
ben şahsen Kıbrıs'ı gördükten sonra, bu bölgenin 
Rumlara verileceği kanisim orada saptadım. Çün
kü Turizm Bakanhgı ve Dışişleri Bakanlığı, bunlar 
kül bakanlıklardır. Bunlar bu konulara eğilmemek-
le bu önemli millî sorunumuza sanıyorum ki bir ça
re bulunamayacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın EvEiyagiI. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRİ ÇAĞLA-
.YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, bir kelime ile cevap verebilir miyim?. 

BAŞKAN — Saym Bakan, İçtüzükçe mümkün 
olmuyor. Soru zaten cevaplandırılmış sayılıyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Peki. 

NECDET EYLİYAGİL (Ankara) — Zatiâliniz-
den esinlendim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın EvHyagiL. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Soru iîe il
gisi olmayan beyanatı hususunda. 

BAŞKAN — Efendim ne yapalım, zapta öyle 
geçiyor. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Var efen
dim. Zatiâliniz söylediniz; 2,5 sene evvelki olayı. Kıb
rıs'a dayanan bîr konu. Zatiâîinizden esinlendim 
Saym Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) —Kıbrıs göz
den çıkarıldı buyurdunuz da. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Gördüm 
efendim, çıkardınız Sayın Bakan. Gördüm efendim. 

BAŞKAN — Sayın Evföyagil, Kitfen. 
Değerli arkadaşlarım, açık oylama sonuçlan gel

miştir. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, devam edelim. Allah 
rızası için devam edelim, sözMi sorulardan şikâyet
ler var. 19'a kadar devam edelim. Geçen defa da 
böyle oklu. Daha evveîki defa da böyle oîdu, «Hü
kümet bulunmuyor», denildi. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Saym Ba
kan haklı efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Her Çarşamba böyle oluyor. 18'i 10 geç
ti mi, açık oylamayı ilân ediyoruz. Sözlü sorular böy
lelikle kalıyor. Çok, bende 30 tane soru var, arka
daşlarda 100 - 150 tane soru var. Çok çok istirham 
ediyorum... 

BAŞKAN — Saym Bakan çok hak'ısınız. Yalnız 
bir defa oylamanın geldiğini arz ettim, geriye dönme-
imkânım yok. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Ama ohnaz Saym Başkan. 

Her Çarşamba günü bu böyle oluyor. Zatiâliniz 
için değil. Çarşamba günü geldi mi, sözlü soru sorul
muyor. Ondan sonra «Hükümet bulunmuyor», denili
yor. Çok çok istirham ediyorum. Çarşamba günü 
sözlü sorular saat 17.00'de başlayacaktı, 18,00'e aldı
nız. Ondan sonra efendim, bakan cevap verdi ver
medi... Muhterem arkadaşlar da istiyorlar. Lütfen Sa
yın Başkan, rica ediyorum. Arkadaşlar da lütfettiler, 
sorulara devam edelim. 

Çok çok istirham ediyorum, bilhassa istirham edi
yorum. Devam edelim saat 19,00'a kadar. Yedi ba
kan arkadaşımız burada, sorulara cevap vermek için 
bekliyorlar. 
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NECDET EVLÎYAGÎL (Ankara) — Turizm Ba
kanı da gelseydi iyi olurdu efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Bir Çarşamba günü olsa, haklısınız; her 
Çarşamba günü böyle oluyor efendim. Kurtarınız bi
zi bu durumdan efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biz de Meclisin çalış
masını sizin kadar arzu ediyoruz, istiyoruz ve müm
kün oMuğu kadar da açık oy kutularımı burada bek
letiyoruz sonuna kadarki arkadaşlarımız gelsin, kul
lansın diye. Bir iki arkadaş bir arada gelip kullanma
dığı için, burada saatlerce açık oy kutusunun bekle
mesi diğer arkadaşları rahatsız ediyor. Açık oylama 
neticesi ne oldu, diye soruluyor. Açık oylamanın ne
ticesini aîdık; aldıktan sonra da açıklamama imkânı
na sahip değilim. Eğer biraz daha kutular orada bek-
leseydi, bu mümkündü. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum — Her zaman böyle oiuyor efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum, maalesef, maalesef. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sözlü sorulara cevap vermek imkânı ol
muyor. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, beni bu ko
nuda destekledikleri için. Bu açık oylamalar bizim 
cevap vermemize imkân tanımıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu vesile ile ben baş
ka bir ıstırabımı arz edeyim. 

Saat 15.00'de Meclisi açıyoruz. Ad okumak sure
tiyle yokUama yapıyoruz, 45 dakika sürüyor. 45 daki
ka içinde sayın arkadaşlar, vilâyetlerin baş harflerinin 
sırasına göre yoklama yaptığımız için, kendi vilâyet
lerimin sıralarım bekliyorlar, geh'p burada «Varız», 
diyorlar, ondan sonra da çıkıp gidiyorlar. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Bunlar mazeret olamaz Sayın Başka
nını. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Ekseriyeti ilân ettiğimiz zaman, ki 226'nın üstün

de olması lâzım; yoklama itibariyle 226 oluyor; fa
kat Mecîis salonunda 50 - 60 kişiyi geçmiyor. Açık 
oylama İçtüzüğün âmir hükmüdür: Açık oylamayı 
getkiyoruz, buraya koyuyoruz kutuları, 2 saat, 2,5 
saat, 3 saat bekletiyoruz, sonunda ekseriyet olmu
yor. Ne yapalım, biz de arzu ediyoruz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) -H- Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız da 
cevap verme hususunda beni desteklediler. Kendileri
ne müteşekkirim. Ama bir gün olsa hakkınızdır, fa
kat her Çarşamba günü böyle oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buraya gelmemiş olsay
dı haklıydınız. Aslında şu anda dahi müzakereye devam 
etmemiz pek usulü değil. Başkanınız, olarak, Heyeti 
Umumiyede ekseriyetin olmadığım göre göre ekseri
yet varmış gibi muamele yapıyoruz, aslını ararsanız. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Ne ekseriyeti olacak kardeşim. Sözlü 
soru; oylaması yok, münakaşası yok... 

BAŞKAN — Evet efendim, evet; biraz evvel ya
pılan oylamalannı da gördünüz, şimdi açık oylama 
da ortada. 

MEHMET EMEKLİ (Bursa) — Sayın Başkan, 
Divan bundan sonra bunu nazarı itibara alsın. 

BAŞKAN — Nazarı itibara alacağız efendim. As
lında bir sayın arkadaşımız tarafından verilmiş öner
ge de var, bunu da muameleye koyacağız; ancak gel
miş olan açık oylamayı ilân etmeme imkânma da sa
hip değiliz. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Açık oy sonuç!annı arz ediyorum : 
Kars MiEetvekih' Doğan Arask'nın; küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine oüan borçlarının 10 ydda 10 eşit taksitle faiz
siz ödenmesine ilişkin kanun teklifinin oylanmasına 
202 sayın üye oya katılmış; 198 kabul, 4 çekinser oy 
verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısının oylanmasına 180 sayın üye katılmış; 168 
kabul, 8 ret, 4 çekinser oy verilmiştir. 

Bu nedenle Mecliste ekseriyetin olmadığı anlaşıl
mıştır, oylamalar müteakip celsede tekrar edilecek
tir. 

Mecliste ekseriyetin bulunmaması nedeniyle gün
demdeki kanun tasarı ve tekliflerinin sırasıyle görü-
şüümesi için 13 . 1 . 1977 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati ; 1830 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. *— Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' 
in, Devlet Planlama Teşkilâtı personeline ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Gıyasettin Kara-
ca'mn yazılı cevabı .(7/1529) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suaUerinıin Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
rılarımla rica ederim. 

Manisa 
M. Gündüz Sevilgen 

Sualler : 
1. Dördüncü Beş Yıllık Planın hazırlanması için 

kurulan özel ihtisas komisyonlarının başkanları kim
lerdir? Bu komisyon başkanlarının meslekleri nedir? 

2. Devlet Planlama Müsteşarı, 
İktisadi Planlama Dairesi Başkanı, 
Uzun Vadeli Planlar Şube Müdürü, 
Yıllık Programlar ve Finansman Şube Müdürü, 
Sektör Planları Şube Müdürü, 
Sosyal Planlama Daire Başkanı, 
Araştırına Şube Müdürü, 
Planlama Şube Müdürü, 
Koordinasyon Daire Başkanı, 
Malî ve Hukuki Tedbirler Şube Müdürü, 

Tetkik ve Talihi Şube Müdürü, 
Yayın ve Temsil Şube Müdürü 

nün isimleri ve vazifelerine tayin tarihleri nedir? 
3. Son üç yıldır Devlet Planlama Teşkilâtına 

yüksek tahsilli kaç eleman alınmıştır? Aynı devrede 
kaç eleman vazifeden ayrılmıştır? Ayrılanların isim
leri nedir? Ayrılanların vazifeleri nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 11.1.1977 

Parlamento ile İKşküer 
Müşavirliği 

Sayı : 106-103/01011 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22.11.1976 tarih ve 7/1529-5097/39992 sa
yılı yazınız. 

Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği, Dördüncü Beş Yıllık Pla
nın hazırlanması için kurulan özel İhtisas Komisyon
ları Başkanları ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müste
şarlığının başkan ve diğer personeline ilişkin yazılı 
soru önergesine Başbakanımız adına cevabımızı say
gıyla arz ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakanı 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARININ (BAŞKANLARINI VE GÖREVLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE 

özel İhtisas Komisyonunun Adı Komisyon Başkanının Adı - Soyadı Adres ve Görevi 

Genel Tarım 

Meyvecilik 

Tarla Bitkileri 

Sebzecilik 

Yaş Meyve ve sebze pazarlaması 
ve 

Hayvancıkk 
Toprak ve Su kaynakları 

Ormancılık ve orman ürünleri 

Hasan Yetener 

Yaşar Elgin 

Nazım Durht 

İhsan özdemir 

Haluk Başaran 

Mehmet Peker 
Ethem özsoy 

Süha Ok 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Ankara 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
Ankara 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
Ankara 

Tarımsal Araştırına Genel Müdürlüğü 
Ankara 

İGEME 
Konur Sokak No.: 10 Kat: 4 

Ktzday - Ankara 
Selanik Caddesi 48/7 Ankara 
Devlet Su İşleri Gn* Md. Muavini 

Yücetepe - Ankara 
Orman Bakanlığı Müsteşar Muavini 

Ankara 
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özel İhtisas Komisyonunun Adı Komisyon Başkanının Adı - Soyadı Adres ve Görevi 

Maden Arama ve Metal Madenleri Ramiz özocak 

Dr. İsmail Seyhan 

Gökhan Dinçel 

Sanayi Hammaddeleri 
Kil ve Sanayi Taş ocaktan 
Kömür 

Petrol ve Petrol ürünleri 

Genel Gıda sorunları 

Et ve Et mamulleri sanayii 
Su ürünleri işleme sanayii 

Stit ve mamulleri sanayii 
Meyve sebze işleme sanayii 

Un ve unlu maddeler sanayii 

Ahmet Akcael 

Mehmet Aydın 

A. Tekin Büyükutku 
Adnan öztürk 

Fikret Bilge 
Nadir Işık 

Mehmet Aydın 

Şeker ve şekerli maddeler sanayii Efhem Koru 

Bitkisel yağlar sanayii Mehmet Aydın 

Hayvan yemi sanayii 
Çay sanayii 
Tütün ve mamulleri sanayii 

Alokllü ve alkolsüz içkiler sanayii 
Deri - Kösele ve mamuneri sanayii 
Dokuma giyim 
Kâğıt 
Basın 

Lastik 

Plastik 

İlâçlar ve hammaddeleri 
Tıbbi ilâçlar 

Tarım Saçları ve aktif mad. 

Abdulkadir Kaya 
Gürbüz Çapan 
Sadiye Emercan 

Cemil Bülbül 
Hasan Yelmen 
Yaman Erdal 
Dr. Nurettin Ambarcı 
Bozkurt Benderlioğlu 

Metin Ergen 

Erden Kavakhoğlu 

Metin Tanker 
Dr. Sadi Bilginsoy 

Kemal Kunter 

Veteriner U&çlar ve aktif maddeleri Utku Ergül 

MTA Maden Etüt D. Bşk. Yardım
cısı Ankara 
Maden Teknik Araştırma Ankara 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak, 
Çevre Sorunları Katı Yakıtlar Fen 
Heyeti Müdürü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

Selanik Caddesi - Ankara 
Yeni Mahalle 1 nci durak Çınardibi 
Sokak : 12 Ankara 
Et ve Balık Kurumu 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
Gıda İşleri Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Gıda İşleri Genel Müdürlüğü 1 nci 
durak Çınardibi Sokak No. 12 

Yenimahalle - Ankara 
T. Şeker Fab. A. Ş. Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Gıda İşleri Genel Müdürlüğü 1 nci 
durak Çınardibi Sokak No. : 12 

Yenimahalle - Ankara 
Yem Sanayii A. Ş. Gn. Md. Mua. 
Çay Araştırma Ens. Md Mua. Rize 
Tekel Genel Md. Tekel Ens. leri 

Maltepe - İstanbul 
T. T. S. O. B. B. Ankara 
İstanbul Sanayii Odası 
DPT Müsteşarlığı 
SEKA - Genel Müdürlüğü İzmit 
Millî Eğitim Bakanlığı Talîm Terbiye 

Ankara 
Petkim Petro - Kimya A. Ş. Planlama 
Müdürü. 
Petkim Petro - Kimya A. Ş. Pazar
lama Müdürü 
A. Ü. Ecz. Fak. Ankara 
S. ve S. Y. Bak. lığı Ecz. lüc ve Tıbbî 
Müstahzarlar Genel Müdürü 

Sıhhiye - Ankara 
G. T. ve Hay. Bak. lığı Ziraî Müc. 
İlâç. ve Aletleri Ens. Müdürü. 

Ankara 
Gıda - T. Hay. Bak. lığı Ve* tşL Gn. 
Md.lüğü Ankara 
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özel İhtisas Komisyonunun Adı 

Tıbbî ilâçlar aktif maddeleri 

Kozmotiktcr ve ev haşere ilâçları 

AET 

Sanayi yağlar ve yağ asitleri 

Sabun ve deterjanlar 

Boyalar ve boyar maddeler 

Bor bileşikleri 

Gübre 

Petro - Kimya 

Sentetik ve sunî elyaf 

Seramik 

Cam 
Çimento 

Demir dışı metaller 

Demir - Çelik 

Madenî eşya 

Makine imalât 
Tarım alet ve makineler 
Elektrik Mak. Cih. ve Malz. 

Elektronik sanayii 
Ölçü ve kontrol aletleri 

Karayolu taşıtları imalâtı 

Demiryolu taşıtları imalâtı 

Gemi inşa sanayii 
Uçak yapımı 

Komisyon Başkanının Adı - Soyadı 

Yıldız Ünver 

Ayhan Suskun 

Prof. Vural Savaş 
İlhan tlkaracan 

Kamil Haznedar 

Zehra özgür 

Aynur Taşçı 

İsmail Hakkı Yücel 

Şemsettin Ercan 

Ali Tiğrel 

Burhan İlkbay 

Osman Nuri Torun 

Faruk Yağız 
Ergin Tiryakioğlu 

Selâhattûı Şanıbaşoğlu 

İlter Serim 

Erdoğan Onur 

Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar 
Şinasi Güçeri 

Fahrettin Meriç 
Halil Kara 

Tahsin önalp 

Salih Kaya Sağın 

Kemal Lafalı 
Hasan Taş 

Adres ve Görevi 

San. ve Tek. Bak. lığı T. ve U. Gn. 
Md. lüğü Ankara 
Eczacıbaşı İlâç Sanayii Büyükdere 
Cad. Levent - İstanbul 
İktisadî Kalkınma Vakfı İstanbul 
Alemdar Kimya San. A. Ş. Veli Alem
dar Han./717 Karaköy -. İstanbul 
Turyağ - İzmir Şair Eşref Bulvarı 
No. : 48 Tuzcuoğlu İş Ham İzmir 
Sümerbank Gn. Md» lüğü Kimya. 
Proje Md. Ankara 
Etibank Gn. Md. lüğü 

Sıhhiye - Ankara 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşa
viri Ankara 
Petkim Petro - Kimya A. Ş. İzmir 
Cad. Kızılay » Ankara 
Petkim Petro - Kimya A. Ş. İzmir 
Cad. Kızılay -< Ankara 
San. ve Tek. Bakanlığı Teşvik uygula
ma Gn. Müd. 
T. Şişe ve Cam Sanayi A. Ş. P. K. 666 

Karaköy - İstanbul 
T. Çimento San. T. A. Ş. 
Nasaş Aliminyum Sanayii ve Ticaret 
A. Ş. Hereke >•- İzmit 
Borusan Atatürk Bulvarı 

Kavaklıdere - Ankara 
Sanayi ve Teknoloji Bak. Teşvik ve 
Uygulama Gn. Md. Ankara 
T. Şeker Fabrikalar A. O. Gn. Md. 
Mak. İmalât D. Bşk. 
A. Ü. Ziraat Fak. 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Md. 

Ankara 
TRT İmalât Daire Bşk. Ankara 
T. Şeker Fab. A. O. Gn. Md. ğü Şe
ker Enstitüsü 
Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araç
lar Sanayii A. Ş. Davut Paşa Cad. 
Burmalı Çeşme Sokak Asyarı Fırın 
yolu No. : 2 Topkapı •• İstanbul 
T. e . D. D. Eskişehir Lokomotif ve 
Motor Sanayi Müessesesi Müdürü 

Eskişehir 
İ. T. Ü. Rektörü 
TUSAŞ Gn. Md. Yardımcısı 

Ankara 
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özel İhtisas Komisyonunun Adı Komisyon Başkanının Adı - Soyadı Adres ve Görevi 

İnşaat (Genel) 

Genel Eıierji ve diğer enerji kay
nakları 

Elektrik Enerjisi 

Ulaştırma koordinasyon 

Karayolu ulaşımı 

Demiryolu ulaşımı 
Denizyolu ulaşımı 
Havayolu ulaşımı 

Haberleşme 
Radyo - TV. 

Güvenlik hizmetleri 
Organize sanayii bölgeleri 
Küçük sanayi ve el sanatları 
Harita ve Tapu - Kadastro 

Genel idare 
İçmesuyu ve kanalizasyon 

Turizm 

Algan Hacaloğlu 
Erdal Kabatepe 

Oktay Apaydın 

Mesut Şenyol 

Mete Örer 

Asım Çavuşoğlu 

Erdal Dikmen 
Edip Tumay 
Cahit Dinçsoy 

İzzet Bilgiç 
Doğan Erdem 

İbrahim Önen 
Hami Kartay 

Şevket Arısoy 

Ömer HalUoğlu 
Münir Alpsoy 

Güitekin Özkan 

Standart ve kalite kon. Velit îsfendiyar 

özel sektör yatırımlarını yönlendirme Orhan BaH 

Klor Sudrostik - Klorür Asidi 

Selüloz ve Türevleri 

Etil alkol 

Patlayıcı ve Proteknik Mad. 

Organik asitler 
Oksitler Sülfatlar ve Karpit 

Krom bileşikleri 
Gülyağı 

Yıldırım Cingi 

Fahri Atun 

Necdet Akcaner 

Orhan Gök 

Rasih Duruer 
l&ekin Aksakoğlu 

Haluk Çöker 
Ferit Kaya Açıkalın 

DPT. Müsteşarlığı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Planlama Fen Heyeti Md. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Enerji Dairesi Bşk. Yrd. Ankara 
UKt Başkanı Ulaştırma Bakanlığı 

Ankara 
Karayoları Gn; Md. Planlama Fen 
Heyeti Md. 
TCDD Gn. Md. Tesisler D. Bşk. 
D. B. Deniz Nakliyat Gn. Md. Yrd. 
Ulaştırma Bakanlığı PPK Başkanı 

Ankara 
PTT Gn. Md. APK Dairesi Bşk. 
TRT Teknik Gn. Md. Mua. 

Ankara 
İçişleri Bakanlığı Merkez Valisi 
Ankara Sanayi Odası Bşk. 

Tapu Kadastro Gn. Md. Dikmen Yolu 
Ankara 

İçişleri Bakanlığı Merkez Valisi 
İller Bankası Su Kanalizasyon Dairesi 
Bşk. Ankara 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müs
teşar Yrd. Ankara 
Türk Standartlar Enstitüsü Necatibey 
Cad. 112 Bakanlıklar - Ankara 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik 
ve uygulama Gn. Md. 

Maltepe - Ankara 
Pctkim Petro - Kimya A. Ş. İzmir 
Cad. Kızılay -• Ankara 
Sevk Gn. Md. lüğü Selvloz Fb. Müd. 

İzmir 
T. Şeker Fab. Aş. İşi. Md. Yard. Mit-
lıatpaşa Cad. Yenişehir * Ankara 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mü
şaviri Ankara 
Asit San. A. Ş. Adapazarı 
Eîibank Gn. Müd. lüğü Uzman 

Ankara 
Ticaret Bakanlığı Ankara 
Ticaret Bak. Teşkilâtlandırma Genel 
Müdürlüğü Ankara 
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özel İhtisas Komisyonunun Adı 

Kibrit 

Sınat Gazlar 

Matbaa Mürekkepleri 

Sosyal Güvenlik 

Spor 

Sağlık 

Eğitim 
Kırsal Refah 

Kooperatifçilik 
Yerleşme - kentleşme • 

' 

• konut 
Plan uygulaması ve araçları 
Genel idare 
Devlet adına yapılan 
alunlanm inceleme ve 

destekleme 
değerlendirme 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Eğitim 

Sağlık 

Kentleşme ve konut 

Çalışma sorunları 

Kooperatifleşme (Kırsal alan) 
Sosyal Güvenlik 

Çevre sorunları 

Beden Eğitimi ve Spor 

Kırsal refah politikası 

Komisyon Başkanının Adı - Soyadı 

Hikmet User 

Müşerref Erkan 

Erol Geyran 

Dr. Erdal Atabek 

VUdan Aşir Savaşır 

Prof. Dr. Nusret Fişek 

Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu 
Prof. Dr. Ali Balaban 

Şevki Akıncı 
İrem Acaroğhı 
Celâl Güvenç 
Ömer Haliloğhı 

> Prof. Dr. Mahmut Ayfer 
Ferit Kaya Açıkalan 

Sadık Baklacıoğlu 

Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu 

Prof. Dr. Nusret Fişek 

İrem Acaroğhı 

Prof. Dr. Kenan Tunçmağ 

Şevki Akıncı 
Dr. Erdal Atabek 

Prof. Dr. Necip Berksan 

Vildan Aşir Savaşir 

Prof. Ali Balaban 
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Adres ve Görevi 

TUrkay Kibrit San. Şirket Müdürü 
Çayırbaşı Sok. No. 1 

Isünye - İstanbul 
AZOT San. Gn. Md. lüğü İzmir Cad. 

Kızılay - Ankara 
Güngören Tınaztepe Sokak No. : 8 

İstanbul 
Sosya] Güvenlik Bakanlığı eski Müs
teşarı Ankara 
UNESCO Türkiye MiMÎ Kem. Gn. 
Sek, 
Hacettepe Üniversitesi öğ.* Üyesi 

Ankara 
Ankara Fen Fakültesi Ankara 
Ankara Ünv. Ziraat Fakültesi 

Ankara 
Köykop Danışmam 
MİMAR 
İçişleri Bakanlığı Merkez Valisi 
İçişleri Bakanlığı Merkez Valisi 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma 
Genel Md. 
T. Kömür İşletmeleri Yönetim Ku
rulu Üyesi 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Fizik Profesörü 
Hacettepe Tıp Fakültesi Toplum Sağ
lığı Enstitüsü Direktörü (Eski S. S. 
Y. B. Müsteşarı) 
Şehir Plancısı Mimar, Ankara Bele
diyesi Danışmanı 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi Prof. 
Köy - Koop. Danışmam 
Tıp Doktoru 
S. S. K. Samatya Hastanesi (Eski Sos
yal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı) 
Tıp Doktoru (Koruyucu Hekimlik) 
TÜBİTAK Çevre Sorunları Birimi 
Başkam 
Eğitimci Eski Beden Terbiyesi Genel 
Müdürü 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Prof. (Eski Köy İşleri Bakanlığı Müs
teşarı) 
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1 . 1 . 1974 - 15 . 12 . 1976 tarihleri aranUia yttfetek 
tahsilli elemanlardan Derlet Planlama Teşidlâtmdan 

ayrılanlara ait üstedir 

Adı ve soyadı Görevi Adı ve soyadı Görevi 

Bozkurt Bcnderlioğhı 
Ayhan Kıhnç 
Nabi Dinçer 
Oğuz Dumanogiu 
Hüsnü Ktzılyalh 
Fikret Akdoğan 
Suphi Gençyiiz 
Güngör Uras 
Oktar Türel 
Yavuz Şarhoğlu 
Barlas Tolon 
Yiğît Alemdar 
Nuran Uras 
Selâhattin Aligül 
Şükrü Tüzün 
Orhan Türköz 
Bahattin Günel 
Ömer Karakaya 
Ülgün AJpagut 
A. Naci Çavdar 
Mehmet Peker 
Rasim özdenören 
Hikmet Topcuoğlu 
Remzi Uygur 
özen Dalh 

Şeney Duman 
Afi Gttzelsoy 
Ali Kemal Yabanoğhı 
Yahya Oğuz 
A. Mustafa Ernam 
Metin Tercanh 
Akm îzmirBoğkı 
Kutlu Savaş 
A. İhsan Öztürk 
M. Şahin Tohınogro 
Şener Oktay 
Alpaslan Aygar 
Yılmaz Karakoyunkı 
Nafiz Armağan 
Bedirhan Hayırh 
Hasan Celâl Güzel 
Tarık Okyay 
AbdülhaJik Gürcan 

Uzman 
Uzman Yrd. 
Müşavir 
Uzman 
Müşavir 
Uzman 
Uzman Yrd. 
Uzman 
Uzman 
Memur 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Memur 
Uzanan 
Uzman 
Memur 
Uzman Yrd. 
Uzman Yrd. 
Müşavir 
Uzman 
Uzman Yrd. 
Uzman 

Uzman 
Uzanan 
Uzman Yrd. 
Uzman 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzanan 
Uzman Yrd. 
Uzman Yrd. 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Şube Müdürü 
Uzman Yrd. 
Teknisyen 
Uzanan Yrd. 
Müşavir 
Uzman 

O, Bülent Ergüneş 
OğuzGöker 
Ercan Mutki 
Fikret Kutsal 
Atillâ Peynircioğlu 
Kemal UraJ 
Orhan Türkbey 
Mehmet Odabaşı 
Şükrü Işın 
Aydın Tanyel 
Zeynettin Oktay 
Talat Öztürk 
Unsal Taş 
Yüksel Yılmaz 
NimetuHah Falah 
Mehmet Dülger 
Mehmet Kıroğhı 
Sabahattin Beyaz 
Fevzi Kıhç 
A. Saim Öztürk 
AJ Cengiz Ataman 
Sunay Ege 
Oktay Beken 
Tükel Çopur 

özcan Ertuna 
Hazmı Ankan 
İnci Tacer 
İsa Bingöl 
İbrahim Yücel 
Burhan İper 

Memur 
Uzman Yrd« 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yrd. 
Uzman 
Memur 
Memur 
Uzman Yrd. 
Uzman Yrd. 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Uzman Yrd* 
Uzman 
Uzman Yrd. 
Uzman Yrd. 
Memur 
Memur 
Uzman Yrd. 
Uzman Yrd. 
Sözleşmeli Personel 
Sözleşmeli Personel 
Memur 
Memur 
Müşavir 
Memur 
Memur 

Not : 
1. Yukarıdaki listede gösterilen toplam 73 eski 

elemanımız, Teşkilâtımızdan tamamen kendi arzuları 
ile ayrılmışlardır., 

2, 1.1.1974 - 15.12.1976 tarihleri arasında Teş
kilâtımıza yüksek tahsilli 34 eleman alınmış olup, 
bunlardan yalnız bir tanesi Kütüphane Servisimiz içim 
başka bir kurumdan naklen, geri kalan diğer 33 kişi 
Teşkilâtımızın teknik servislerine sınav ile alınmış
lardır., 
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Devlet Planlama Teşkilâiı Müsteşar, Daire Başkam ve Şube Müdürlerine Ait Listedir 

Adı ve soyadı G ö r e v i Tayin tarihleri 

Kemal Cantürk 
Hikmet Çetin 
Necati özfırat 

Yücel Özden 
İçen Börtücene 
Oktay Varher 
Timur Erkntan 
Faruk Mohı 
Can EM 
Cüneyt Olgaç 
Doğan Olcay 

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı 
İktisadî Planlama Dairesi Başkam 
İPD - Uzun Vadeli Planlar Şb. Md. 
İPD - Yıllık Prog. ve Fin. Şb. Md. 
İPD - Sektör Programfan Şb. Md. 
Sosyal Planlama Dairesi Başkanı 
SPD - Araştırma Şubesi Müdürü 
SPD - Planlama Şubesi Müdürü 
Koordinasyon Dairesi Başkam 
KD - Mal ve Hukukî Tedbirler Şb. Md. 
KD - Tetkik ve Tahlil Şubesi Müdürü 
KD - Yayın ve Temsil Şubesi Müdürü 

22,12.1972 
1.12.1971 
22.4.1969 

20,1.1976 
12.2.1974 
22.3,1974 
16.7,1974 
1.3.1973 
3,5 .1971 
11.5.1973 
14.6.1973 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangalın, Sivas 
ili Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde tütün ekimine 
izin verilmesine ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından sorusu ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 
cevabı. (7/1560) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı ile Gümrük ve Tekel Bakam tarafından ya
zdı olarak cevaplandırılmasını saygıyîe arz ederim. 

12 . 12 . 1976 
Sivas 

Ekrem Kangal 

Seçim bölgem olan Sivas ilinin Suşehri ve Koyul
hisar ilçelerinde yıllar öncesi çiftçi tütün eker ve üret
tiği son derece kaliteli tütünle hem kendi geçimini 
sağlar ve hem de ülke ekonomisine önemli katkıda 
bulunurken, bizce bilinmeyen nedenlerle tütün ekimi 
bölgede yasaklanmıştır. 

Ekolojik şartları, toprak yapısı ve çiftçinin eğiti
mi tütün yetiştiriciliğine uygun olan her iki ilçede de, 
yeniden tütün ekimine izin verilmesi için yaptığımız 
sürekli temaslarda ilgililerden olumlu cevap alma
mıza rağmen, maalesef ekim henüz başlamamıştır. 

Konuyla ilgili olarak : 
1. Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde tütün eki

mi kesin olarak ne vakit başlayacaktır? 

{1) Bu soru önergesi ile ilgili Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının cevabı 11 L 1 . 1977 tarihli 30 ncu Bir
leşim Tutanak Dergisinde yayınlanmıştır. (7/1560) 

2. Bölgede türün üretimi için gerekli etüt ve araş
tırmalar yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuç nedir, her 
iki ilçeden kaç köyü kapsamaktadır? 

3. Fakir ve güçsüz olan bölge çiftçisi için tütün 
ziraatinin en kazançlı bir uğraşı olacağı görüşünü 
paylaşıyor musunuz? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 10 . 1 . 1977 

Hayvancılık Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 1757 
Konu : Sayın Ekrem Kangal'ın yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 12 . 1976 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/1560-5257/41001 sayılı yazı. 
Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal tarafından 

Sivas ili Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde tütün ekimi
ne ilişkin olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tanm ve 

Hayvancılık Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal'ın Suşehri ve 
Koyulhisar ilçelerinde tütün ekimine izin verilme

sine ilişkin yazılı soru önergesi 
1. 30 . 5 . 1969 tarihinde yayınlanarak yürürlü

ğe girmiş bulunan 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 3 ncü maddesi ile ilgili cetvelde tütün ta
rımına serbest olan il ve ilçeler belirtilmiştir. Sivas ili 

46 



M. Meclisi B : 31 12 , 1 , 1977 O : 1 

Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri bu cetvele dahil bu
lunmamaktadır. 

Tütün tarımının yasak olduğu yerlerde ise, yasa
ğı doğuran şartların giderilmiş olması gerekçesiyle 
tütün tarımı için yapılan başvurmalar üzerine Bakan
lığımız ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından 3 
sene müddetle ekim denemesine izin verilebileceği, 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tespit olu
nacak sonuçların müspet olması halinde o yerde tü
tün tarımına izin verilebileceğini anılan Kanunun 
6 ncı maddesinde belirtilmiş bulunmaktadır. 

. 24 . 10 . 1976 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe 
girmiş bulunan Tütün Deneme Ekimi Yönetmeliğin
de de bu denemelerin ne şekilde ve hangi şartlarda 
yürütüleceği belirlenmiş bulunmaktadır. 

2. Sivas ili Suşehri ilçesine bağlı bir kısım köy
ler muhtarlarının Gümrük ve Tekel Bakanlığına baş
vurusu ve bu Bakanlığın mahallinde yaptığı tetkik 
üzerine, her iki Bakanlığımız arasında varılan muta
bakat sonucu Suşehri ilçesine dahil köylerde Tütün 
Deneme Ekimi Yönetmeliğine uygun olarak bu ilçe
ye 14 . 11 . 1977 yılında başlanacaktır. Koyulhisar 
ilçesi için Bakanlığımıza herhangi bir müracaat ya
pılmamıştır. 

Ancak, deneme ekimleri geniş alanda tütün tarı
mı yapılması anlamına gelmez. İlgili yönetmelik hü
kümlerine göre, ilçenin uygun görülen bölgelerinde 
bölgelerini temsil edecek köyler (Her bucak için 3 köy 
ve her köy için 3 ekici) ve o köyleri temsil edebilecek 
tarlalar ve ekiciler arasında seçim yapılarak 1 - 3'er 
dekarlık alanlarda deneme ekimi izni verilebilir. 

3. Tütün tarımı bugün, fakir bölgeler ve küçük 
çiftçiler için kazançlı bir uğraşıdır. Ancak, memleke
timiz ekonomisinde önemli bir rolü bulunan tütün ürü
nünde kalite unsuru birinci derecede büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle bu ürünün ekolojisi ve ka
lite sınırları dışına taşmaması gerekmektedir. Ayrıca 
bu ürünün üretiminin iç tüketim ve ihracat .imkân
ları gözönünde bulundurularak düzenlenmesi gerek
mektedir. Aksi halde düşük kalitede ve ihtiyaçtan çok 
fazla miktardaki ürünün hem ekicisi, hem de mem
leket ekonomisi bakımından fayda yerine zarar geti
rebileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kurban 
Bayramı nedeniyle bazı otobüs şirketlerinin yolcular
dan fahiş taşıma ücreti aldıkları iddiasına ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakam Nahif Menteşe'nin yazılı 
cevabı. (7/1563) 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakam tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Soru : 
Kurban Bayramı nedeniyle bazı otobüs şirketleri va

tandaşlardan keyfî ve fahiş olarak taşıma ücreti al
mışlardır. örneğin Ankara - İstanbul lüks olarak 49 
lira iken 100 - 125 lira almışlardır. 

Ankara - İzmir lüks olarak 65 lira iken 150 lira 
almışlardır. Gaziantep lüks 80 lira iken 300 lira almış
lardır. Diğerleri de benzer şekildedir. Biz lüks olan 
en yüksek tarifeyi ele aldık. Örneğin Ankara - İs
tanbul en aşağı 32 en çok 46 liradır. Böylece zaten 
hayat pahalılığından kırılan halkımız, göz göre göre 
sömürülmektedir. 

27 Haziran 1945 gün ve 4770 sayılı Yasanın 17 nci 
maddesinin A bendi kentlerarası otobüs tarifelerini 
düzenlemek ve denetlemek görevini Ulaştırma Bakan
lığı Karayolları Ulaştırma Dairesine vermiştir. Bu da
irenin hazırladığı bir tarifede vardır. Bu tarifenin de
netlenmesinin yapılmamasının ve halkımızın sömürül
mesine göz yumulmasının gerekçeleri nelerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 10.1.1977 

Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

KUGM : 221/8549-121-975 

Konu : Otobüs ücretleri hakkında Sayın 
Reşit Ülker'in yazılı soru önergesi. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
ligi : 22 . 12 . 1976 gün ve 7/1563 5281-41092 

sayılı yazınız. 
Kurban Bayramında otobüslerin yüksek ücretle 

yolcu taşımalarını konu alan ve Sayın Reşit Ülker' 
in verdiği yazdı soru önergesi incelenmiştir. 

Şehirlerarası yolcu ve eşya taşımaları taban ve ta
van ücretleri 4770 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 
göre Bakanlığımızca tespit edilmiş, 13 . 4 . 1974 gün 
ve KUGM 430 sayılı yazımızla uygulanmak ve denet
lemeyi yapmak üzere valiliklere gönderilmiştir. 

Önerge sahibi Reşit Ülker'in otobüs ücretlerinin 
fazlalığı hususundaki basma verdiği açıklama üzeri
ne gerekli işlemin yapılması için konu 17.12.1976 
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gün ve 4292 sayılı yazımızla Ankara Valiliğine intikal 
ettirilmiştir. 

Bilgileriniz» arz ederim. 
Nakit Menteşe 

Ulaştırma Bakam 

4. — Afyonkarâhisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyonkarâhisar iline bağlı bazı ilçe ve köy
lerin, yeraltı sulama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. 
(7/1570) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda nedenleri sorulan sualimin Sayın Köy İş

leri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi rica eder saygılar sunarım. 16.12.1976 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Afyon İlinin bazı ilçe ve köylerinde yeraltı sula
ma suyuna âcil ihtiyaç vardır, bu nedenle: 

1, Bu köylerde hangi yıl yeraltı sularından istifa
de edilebilir? 

2. Şimdiye kadar projesi yapılanlar hangileridir? 

Köyler : İlçesi 

Cumhuriyet Köyü 
Karahacıh Köyü 
Akkoyunlu Köyü 
Y. Yenice Köyü 
Bademli Köyü 
tcikli Köyü 
Ekîzcc Köyü 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Tetkik ve Plan. 
Koord. Kur. Bşk. lığı 
Sayı: 06-04/35-000421 

Konu: Yazılı 

Dinar 
» 

Dazkır 
> 

Şuhut 
» 

Emirdağ 

12 . 1 

soru önergesi. 

1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Gen. Sek. Kamın. MUd. 22 . 12 . 1976 gün 

ve 7/1570 - 5302/41186 sayılı yazınız. 
Afyonkarâhisar Milletvekili Süleyman Mutlu tara

fından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde.Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru öner
gesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Baltanı 

Vefa Poyraz 

Afyonkarâhisar Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu 
nun Yazılı soru önerge cevabı (M. M.) 

Yeraltı suyundan sulama suyu temini amacıyle ya
pılan çalışmalar Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı (D. S. t. Genel Müdürlüğü) arasında 
sürdürülen işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. 

Sözlü soru önergesinde belirtilen köylerin yeraltı 
sulama suyu durumları ve yapılan işlemler aşağıda 
belirtilmiştir. 

Afyon - Dinar - Cumhuriyet Köyü : 
Mahallî teşkilâtımızca hazırlanan donelere tüt edil

mek üzere D. S. t. Genel Müdürlüğüne 13 . 3 . 1974 
gün ve 4165 sayılı yazımız ile intikal ettirilmiş ve 
D. S. t. Genel Müdürlüğünün 21 . 3 . 1974 gün ve 
560 - 3/1006 sayılı cevabî yazısı ile Cumhuriyet kö
yünde hidrojeolojik durumun derin sondajla işletme
ye yeter miktarda yeraltı suyu teminine müsait olma
dığı bildirilmiştir. 

Afyon - Dinar Karahacıh Köyü : 
Teşkilâtımıza bu köyün yeraltı suyundan sulan

ması için müracaat olmamıştır. Ancak konunun ma
hallen etüdü ile D. S. t.'ye aktarılmak üzere gerekli 
donelerin hazırlanması hususunda Topraksu XV nci 
Bölge Müdürlüğüne (Eskişehir) talimat verilmiştir. 

Afyon - Dazkırı - Akkoyunlu Köyü : 
Teşkilâtımızca hazırlanan doneler 25 . 4 . 1973 

gün ve 5245 sayılı yazımızla etüt için D. S. t. Genel 
Müdürlüğüne aktarılmış ve D. S. İ'nin 5 . 5 . 1973 
gün ve 560-3A/1541 saydı cevabî yazısında Akkoyun
lu köyünde derin sondajla işletmeye yeter miktarda 
yeraltı suyu temin edilemeyeceği bildirilmiştir. 

Afyon - Dazkırı - Y. Yenice Köyü : 
Teşkilâtımızca hazırlanan doneler 14 . 5 . 1975 gün 

ve 7182 sayılı yazımızda D. S. İ'ye iletilmiş ve D. S. V 
nin 29 . 5 . 1975 gün ve 560 - 3A/2154 sayılı cevabî 
yazısında Yukarı Yenice köyünde işletmeye yeterH 
yeraltı suyu bulunmadığı bildirilmiştir. Ancak Köy 
Muhtarı Ahmet Şenocak'ın yeniden etüt yapılmasına 
ilişkin müracaatı üzerine konu bir daha D. S. t.'ye ile
tilmiş ve D. S. İ'nin 2 . 1 . 1976 gün ve 560.3/3 sa
yılı cevabî yazısında etüdün yine menfî okluğu bil
dirilmiştir. 

Afyon - Şuhut - Bademli Köyü : 
Teşkilâtımızca hazırlanan doneler etüt için 

9 . 8 . 1973 gün ve 12167 sayılı yazımızla D. S. İ'ye 
gönderilmiş ve D. S. İ'nin 16 . 8 . 1973 gün ve 560 -
3B/3091 sayılı cevabî yazısında bu köyde de yeraltı 
suyu etütlerinin menfî olduğu ifade edilmiştir. 
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Afyon - Şuhut - Icikli Köyü : 
Bu köy arazilerininde yeraltı suyundan sulanması 

için yapılan müracaat üzerine hazırlanan doneler etüt 
için 27 . 8 .1976 gün ve 16262 sayılı yazımızla D. S. î.' 
ye gönderilmiş ve D. S. İ.'nin 8 . 9 . 1976 gün ve 
560-3-3842 sayılı cevabî yazısı ile Icikli köyünde 
yeraltı suyu etütlerinin menfî olduğu bildirilmiştir. 

Afyon - Emirdağ - Ekizci Köyü : 

Bu köy içinde herhangi bir müracaat olmamıştır. 
Yeraltı suyu etütleri için D. S. t.'ye iletilmek üzere 
gerekli donelerin hazırlanması hususunda Topraksu 
XV nci Bölge Müdürlüğüne (Eskişehir) gerekli tali
mat verilmiştir. 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olon Borçlarının 10 Yılda 10 Eşit 
Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifine Verilen Oylann Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Osman Çıtırık 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bathattân Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kesmıal Ataman 
Necdeıt Evliya gül 
ibrahim Saffet Omay 
önder Sav 
Ilyas Seçlkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Bayfkal 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
ismet Sezgin 
Behliç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2Ci2 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : -— 

Çekinserler : 4 
Geçersiz oylar : — 

Oya katılmayanlar : 244 
Açık üyelikler : 4 

[Kabıâ edenler] 

ilhan Aytefakı 
Cihat Bilıgehan 
Necati Cebe 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usunr 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Gaıkımıalk 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Ahmcvt Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hülseykı Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoaa îsikenderoğkı 
Haüit Kahraman 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
VeM Gülkan 
ilhan Işık 
Ceva,t Sayın 

ELAZIĞ 
Raslîm Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çettinkaya 
Nurettin Kamu 

ERZURUM 
Yathya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverd'j 
Mehmet Fuat Fırat 
ismail HaiMkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Murart Kâ'hyaoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet özikaya 
Orhan Tokuz; 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
NİBamettin Erktmen 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin 

HATA! 
Sabri ince 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 

Hasan Basri Akgiray 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy f 
Mustafa Kara 
Albdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat öhjeın, 
îlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekine! 
ihsan Toksan 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

ÎZMtR 

Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
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KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 
Oğıuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Ar&ah 
Yasin Bozfkuflt 
Gemdi Ünal 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargftl 
Cemal Cebecd 
Kâmil özsanyıildiiz 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaihn 
Mehmet Atagün 
Mebmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Aüflay 
Ibraihıiım Akdoğan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Aili Kölkbudak 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
tlter Çubukçu 
Yılmaa Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B,) 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Necmi özgür 
önol Sakar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

ibrahim Elmalı 
Mete Tan (İ. Ü.) 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Pulat 
Kerem Şahin 

Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülkerim Ztlan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Vahidett&n Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan il gün 

rler] 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Oğuz Aygün 
Osman Cenan 
Orhan Eren 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çalktroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Abdüllkadir öncel 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
IIhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Mehmet Zeki Okur 

M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmül Kırılkoğlıu 
I. Hakkı Köyiüoğlu 
Cevat önder 
Hasan özçalîk 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanla 

ANKARA 

1. Hakkı Ketenoğlu 

SAMSUN 

Hayati Savaşçı 

[Oya KattUncnyanlar] 

SİVAS . 
Ahmet Arıkan 
Mehmet ihsan Karaçam 

MARDİN 
Seyfi Günsştan 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Anbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Çekim 
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Sabahattin Selek 
H. Turgut Tofcer 

ANTALYA 
Abdurrahâm Erdem 
Fahrti özçelîük 
Fadz Şarlar 
Remzi Yulmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Aylhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nah5t Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (Î.Ü.) 4 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Samlı 

BURSA 
Emin Aoar 
Hasan Esat Işık 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 

Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korikmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaniıoğılu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepollu 
Mahmut Uyanıik 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orhan Semetmoğılu 

ERZURUM 
Rasûm öinisüi 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (î. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Al/iye Kölksaü. 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğılu 
tmam Hüseyin încioğkı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
îbrahftm Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık TeMn 
M. Emin Turgutaüp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan' Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Eral Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
iSabahattin Adalı 
Abdullah Cffli 
Mehmet Sait Reşa 
Malilk Yılman 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 

Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu • 
Osman özer 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 

Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
ismail Taşlı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türikmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksı* 
Alii Zülfi'kâroğlu 

KARS 
Abdülkerirn Doğru 
(B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal OGnyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi KesMn 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığ-lı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Möhm'et Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçulk Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Metmduh Erdemdr 

KOCAELİ 
Turan Güneş • 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri, Dağda§ 
Necmettin Erbakan (B.) 
KemMettân Gak&kın 
Mustafa Kubi'lay hn&v 
M. Neeatâ Kalaycıoğilu 
Hüseyin Keçeüi 
özer ölçm«n 
Fanuk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHIA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MANİSA! 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
Sü^yman Turucel 
Hasan Zengin 
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MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca (1.) 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 

Mehmet Sabrd Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 

Mehmet Altınsoy (B$k. V.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Tazıcı 

RtZB 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Duruikan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar (1.) 
Fahri Birer 
îlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
îdrâ* Ar ikan 
Abdülba'kn Car ti 
Mehmet Nebi! Oktay 

SİVAS 
Enver Akora 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahnaman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Lûtfi Köktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Mustafa Kılıç 
Halil MiUî 

VAN 
îhaan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akm 
Zekâi Altmay 
Sebati Ataman 
Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
Orthan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

»-••M 
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Türkiye Cumhuriyeti İle frak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısma Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

- . 

ADANA 
Osman Çıtırık 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 180 

Kabul edenler : 1681 
Reddeden : 8 

Çekinser : 4 
Geçersiz Oy : 

Oya katılmayanlar : 266 
Açık üyelikler : 4 

[Kabtd edtnUr] 

Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet EnıeMi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok ı 

ÇORUM 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 
Halit Kahraman 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdii 
Mehmet Fuat Fırat 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal ÇilesİE 
Nizamettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Mikail llçdn 

HATAY 
Sabri ince 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Nazım Baş 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 

Mustafa Kara 
Abudurrahman Koksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
ilhan özbay 
Hüseyin özdemir 
İlhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
ihsan Toksan 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

ÎZMÎR 
Alev Coşkun 
Adil Demir 
Ali Naili Erdem • 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Hayrettin NaMboğlu 
Kâmil özsarı yıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELt 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Ali Kökbudak 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 
Önol Sakar 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
llter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Anbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

AFYONKARAHİSAR 

İbrahim Elmalı 
Mete Tan (t. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 

Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgim 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 
Hayda ' Ulusoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

ANKARA1 

I Hüsameddin Akmumcu 
I Muammer Alıcı 
I Orhan Alp 
I Oğuzhan Asiltürk (B.) 
I Osman Cer an 
I Orhan Eren 
I M. Kemal Erkovan (B,) 
I Necdet Evliyagil 
I Mustafa İmirzalıoğlu 
i M. Rauf Kandemir 
I Cahit Kayra 
[ Kâmil Kırıkoğlu 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

1UNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Mehmet Zeki Okur 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

TRABZON 
Âdil Ali Oinel 

İsmail Hakkı Köylüöğlu 
Cevat Önder 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 

Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

BİNGÖL 

Abdullah Bazencir 

[ÇâkingerUr] 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

[Oya Katılmayanlar] 

SİVAS 

Ahmet Arıkan 

[Reddedenler] 
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ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçıe<el 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Ü.) • 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Hüseyin Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
* Murat Bayrak 

Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Araf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Bahattim Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncıer 
Turgut Yüoel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
MJaMk Yılman 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Nejat ölçen 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
Â. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 

I Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
ismail Taşlı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru (B.) 

| Kemal Güven (Başkan) 
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Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioglu (B.) 
Selçuk İmamoğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay îmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca (t.) 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin îleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
(Bşk. V.) 

Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Ferda Güley 

Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
raanoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat Önsal 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Hilnr Türkmen 
Fuat Uysal 

SÜRT 
tdris Arıkan 
4bdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

[Açık uy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali ŞZevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 

elikler} 

1 
1 
1 
1 

Halil Millî 
Celâl Paydaş 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
llhami Çetin 
Narl ım \Cctri\cmst7 

Mustafa. Asri Ünsür .LYAWJVCW Cl> t l O l l V ^ & l O U l 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın' 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
31 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 1 . 1977 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyetti 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 2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına Miskim, önergesi. (10/18); Urfa Milletvekili Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka-
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka
daşınm, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

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

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

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 



edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

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

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

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

11. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

12. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılaıbüeceği, nelerin 
özel sdktöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

13. — 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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye jçekme ye 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) 

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

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad-

, deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

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

18. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nei, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri 113'arınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

19. — 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) 

20. — 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) 

21. — 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 Meç* 



lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

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

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

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ndi maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığım ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 ndi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsmtıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır. 
sa Türkiye'nin yaparına olacağım saptamak amacı y-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına iişkia önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşınm, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığımın sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij 
(10/46) 

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

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşınm, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı-
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

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

34. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

35. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerdb 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meçlisi içtüzüğünün 102 nci mad-



deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşınım, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerimi saptamak amacıyle, Anayasanın 88 ncd, Mil
let Meclsi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile salaşta başaraız-
îığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme atan poltikalannın üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyaranca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye?nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.: (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arfcaldaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Milet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Anaştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda oKuyan Tunceli'M öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlân konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Maıhkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçlan (konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası-
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| nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak 
amacıyle, .Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına riskin önergesi. 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Milet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Mecls Araştırması açılmasına 
iişkin önergesi. (10/59) 

45. — istanbul Müetvdkii Mehmet Emlin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına iişkin önergesi. (10/61) 

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecls Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekl tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Mecls Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
t03 ncü maddeleri uyarınca bir Mecls Araştırması 
açimaısma iişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Miletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 

i 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) 

50. — Eskişehir Milletveküi Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yutaklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

51. — 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) 

52. — Burdur MiletveMM Osman Aykuİ ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 101 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerek'/ ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

54. — Malatya Milletvekili Ceiâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesiodeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açümasına ilişkin önergesi. (10/70) 

"55. — 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

56. — Manisa Milletveküi Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarıncn bir 
Meclis Araştırması açılmasına üişkin önergesi. (10/73) 

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

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

59. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak arnacıyh, Anayasa
nın 88 nci< Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

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

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

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

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



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

65. — Hatay MliletveMM Malik Yıtaıaın 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) 
66. — Eskişehir Milletvekili* Niyazi Onal ve 22 

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

67. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

,68. — 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 lişkin 
önergesi. (10/84) 

69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve' 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

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

71. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

Teşkilâtı'nın,. Türkiye'deki faaliyetleri konuîiınâa, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca biı Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının Komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar , Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

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

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

76. — 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) 

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

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
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) 

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

80. — 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) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile İçel 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) 

82. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçıbğın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

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

84. — içel 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

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

86. — 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 amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

I 87. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DlSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 

j olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 

I sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

90. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 

j Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

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

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1.02 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/107) 

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

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

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

98. — 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) 

99. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 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 madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ye 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

101. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin "Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
îana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıylö Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 



108. — Hatay Milletvekili Sabri ince ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

114. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclîs Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

116. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
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Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana« 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

119. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü. maddeleri uya-
jınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin istanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç Ve İl 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularımla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

125. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclîs 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

127. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

128. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

129. — Antalya Milletvekili Faihri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

130. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 neti, MiMet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilıişkıin önergesi. (10/142) 

131. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iişlkin önergesi. (10/143) 

132. — Kütahya Milletvekili A, Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144) 

133. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

134. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorjım'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,, 
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8. — Yozgat Milletvekili İhsan Arsl'an'ın, Tu
rizm ve Tarîıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

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

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

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

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

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

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

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

16. — Anlkara Milletvekili Necdet Evliyagirin, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma-Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

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

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

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

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

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

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

23. — Saimsun Milletvekili Hilmi Türmen'in, 
«Tüıtk Yülkseltae Camiıyetii>> nin adını değiştirmesline 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

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

26. — Afyıonikarahi'sar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

27. — Haıtaıy M'iletvek'ili Salbri İnce'nin, yemek 
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

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

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

30. — Katslüarniönu Milletvelkilü Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

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

• 3 2 . — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

33. — Muğla Mıffieitvekıili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

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

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

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



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

38. — Anüvin Milletvekilli Efcrdm Şad'i Erdemdin, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49. — Kars Milletvekilli Doğan Araslı'nm, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

5Q. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 
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51. — İçel Milletvekili Naziim Başın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

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

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (ö/i40) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanirnın, Of-
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

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

56. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
.Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

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

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

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

60. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

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

62. — Muğla Milletvekilli Ahımet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru Önergesi. (6/162) 

63. — Mardin Milletvekili Nuıröütin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 



bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

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

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

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

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

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

69. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

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

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

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

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

74. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin öalenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

75. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'mn, 
tstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

76. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 

pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

77. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

78. — Urfa Milletvekilli Abdülkadir Öncefin, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

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

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

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

82. — 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) 
(•) 

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

84. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/r99) (*) 

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

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

87. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nıin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

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

89. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama-
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lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

90. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

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

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

93. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerin© ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

94. — Kahramanmaraş M'illetvekili Halk Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi.; (6/192) 

96. — Samsun Milletvekilli AH Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakam Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğitim Bakamından sözlü toru önergesi. 
(6/195) 

97. — Muğla Milletvekili: Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı Öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

98. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgüıtlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna linkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

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

lO0|. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahaıtlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

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

102. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harçanıalarda tasarruf ya

pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/227) .(•) 

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

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

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

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

107. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (.*) 

108. — 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) (*) 

109. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakam Fehirri Adak'ım Güney Doğu gezilerin deki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/232) (*) 

11Q. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

111. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö
nüldün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

112. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

113. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğittim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

115. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 
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116. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman PoEs Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/211) 

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

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

119. — Balıkesir Milletvekili, Necati Cebe'nm, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisimim Danıştay kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandam sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Bıidanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrendlerıine ilişkin Milî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

121. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekioer'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Q H. P.'li gençlere ilişkim İçişleri Bakamımdan sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

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

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

124. — Kars MilİetveMKi Doğan Araslı'man, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi.; (6/244) (*) 

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

126. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkim Turizm ve Tanıtma Bakamımdan lözîü soru 
önergesi, (6/246) (*) 

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

128. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm, ba
kanlık müsteşarımın köy öğretmenleriyle ügü sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

129. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüme ve nakHedüen öğ

retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

130. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'im, öğretmen tayin ve naMlerine ilişkim Milî Eği
tim Balkanımdan sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

131. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünüm Kıbrıs gezişime iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi^ (6/251) (*) 

132. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldamlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanınım Moskova seyahatine 
ve İspanya BüyükelçiMğine karşı tutumuna ilişkim 
İçişleri Bakanımdam sözlü soru önergesi. (6/214) 

133. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ım, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerime ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

134. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ım, yabancı memleketîerde elçük ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alman korunma 
tedbirlerine ilişkim Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

135. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesime karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandam sözlü soru önergesi. 
(6/253) (*) 

136. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışıma kaçan Mıgırdıç Şelllefyam'a iişkin Başba
kandam sözlü soru önergesi, (6/254) (*) 

137. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygım Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilşkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

138. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk'ın, 
Düziçi öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerime iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 

139. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmem ve öğrenci münase
betlerime ilişkim MiHî Eğitim Bakanımdan sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

140. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

141. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmem tayin ve na
killerine iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

142. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerime ilişkin Millî 
Eğitim Bakamımdam sözlü soru önergesi, (6/260) (*) 
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143. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
narına ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve naklilerine diskin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

145. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldü'iya uğrayan öğretmenlere 
îişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi, 
(6/263) (*) 

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

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

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

149. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

150. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

151. — Antalya M illet vekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

152. — Kahramanmaraş Milletvekili Al Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

153. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nıin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

154. — Adana Milletvekili İîter Çulbukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

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

156. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

157. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya. Demirel'in askerliğine '.ilişkin Başbakandan 
«özlü soru önergesi. (6/275) (*) 

158. — 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) (*) . 

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

160. — Kars Milletvekilli Doğan Arasılı'mın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

161. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

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

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

164. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/22O0 

165. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

166. — 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) (*) 

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

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

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

170. — 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) (*) 
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171. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
alaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

172. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere iitişkikı Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

173. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Li sesindeki Atatürk panosunun indi 
Turnesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen 
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

174. — 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) (*) 

175. — 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) (*) 

176. — İçel Milletvekili Süleyman Şirnşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

177. — Aydın Milletvekili îsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa atma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

178. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunlarin kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

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

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

181. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan îlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Snergesi. (6/298) (*) 

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

183. — Kars Milletvekilli Doğan Araıslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi^ 
(6/240) 

184. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

185. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

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

187. — Ankara MilletvekiM 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) (*) 

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

189. — Afyonıkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

190. — Afyonkarahisar Mifletvekiili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/30",) 

191. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.; 
(6/308) (*) 

192. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3.09) (*) 

193. — Artvin MilletvekiM Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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194. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlrnın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

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

196. — 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) (*) 

197. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

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

199. — Kahramanmaraş -Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
16/318) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

201. — Balıkesir Milletvekili Neeaıti Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten dçek -
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

202. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nün, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*)• 

205. — Urfa Milletvekii Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

207. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

208. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Malîye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

209. — Çanakkale MilletvekiM Orhan Çanerti' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

210. — istanbul MilletvekiM Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

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

212. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

213. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

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

215. — Eskişehir Milletvekilli Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

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



217. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakaadan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

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

219. — 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) (*) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınırına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

221. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları \a ilişkin Sanayi ve Tek-
nok)ji Bakanından sözılü soru önergesi. (6/320) (*) 

222. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

223. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin 'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

224. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

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

226. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Muıaı Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Eti'bank - MTA ve DSÎ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

228. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler îüköğretim Müdiürlüğüne atamam kişi

nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

230. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, 
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserîkı cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

231. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

232. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

234. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

235. — İçel Milletvekili Süleyman ŞimşekMa, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesin (6/374) 
(*) 

236. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarınla 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

237. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

238. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı küttü pamuk taban fiyatı ile ihraç füyatı ara-
smdalki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

239. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

240. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 



belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

241. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
MıaMnin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

242. — îzmıir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Baş/bakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*). 

243. — SaJkarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
m, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

244. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

245. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

246. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında llköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

247. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

248. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

249. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

250. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 
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i 251. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

252. — İstanbul Miletvekili Reşit Ülkertn, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

253. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığımn, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

254. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

255. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia-

I sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

256. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
I kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

257. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

258. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

259. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

260. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci almış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

261. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

262. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tök'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 

I soru önergesi. (6/399) (*) 
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263. — Antalya Milletvekili Fahri ÖzçeMk'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin MiMî Eğittim Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/400) (*) 

264. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sonu önergesi. (6/402) (*) 

265. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

266. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

267. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

268. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

269. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

270. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

271. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'm, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) <(*) 

272. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 

273. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

274. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

275. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

276. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

277. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Alman 
Sanayicileri Birliğinin Türkiye'ye yaptığı ziyarete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/414) (*) 

278. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

279. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğildim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım. Orman ve Köy İsleri. Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Say^ı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 2. — 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) 

X 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tökuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa-



karya Miîletve'kili K#nan Durukan'in, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok* 
un, Gaziantep Milletvekili ibrahim 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) 

4. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddîsinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : ?69) (Dağıl
ma tarihi ; 1 6 . 6 . 1976) 

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

X 6. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 4 arkadaşı
nın, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Mernduh 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 - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (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 7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
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Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 54.1976) 

X 8. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
iie istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil-
tetvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım înebeyii'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair. ıkanun teklifi ve içişleri ve Adalet komjjsyon-

t lan raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 

| (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 
ı 
I 10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban-
| cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma

larım sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel. Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek-

! lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
! nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
j (2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 
! 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
I ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak-
î kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 

uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

12. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 neı 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) 

X 13. — İslâmî İlimler Akademileri kanunu ta-
î sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
I 27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile • 
i Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
j tslâmî İlimler Akademileri kanun ietüifleri ve Müiî 
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Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 1 4 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

X 14. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapümas; hak 
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül 
ker ve 2 arkadaşının, jstanbul Milletvekili Hüsamet 
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahyı Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yap.Jma 
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra 
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'o 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri • 1 . 7 . 1975: 
14 . 6 . 1976) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondüktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar. 
Ulaştırma ve Turizm Kamfeyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gemi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

X 16. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/470) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1977) 

17. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın. haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekinliyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 

TunagiTin eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yenerin eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

19. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
rit"in eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihî : 
9 . 7 . 1976) 

20. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

21. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, Is-
tan bul 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 nudde 
İcriniri değiştirilmesine ve bir geçici mad-Je eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

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

X 23. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 

adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 

Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta

sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-. 

lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 

29 . 6 . 1976) 

24. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkirşy ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen-
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meşine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

25. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

X 26. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

X 28. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

X 29. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

30. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, tstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kânununun 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) 

31. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifli ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsöy ile Si
vas Miletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 nou maddesinin değiştiritoıesine dair içtü
zük tekiıfleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarifeli : 19 . 6 .1975) 

X 35. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

3 6 . - 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) 

37. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 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) 

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

39. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 . 1975) 
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40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

41. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 3 . 1976) 

42. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

43. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar 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 44. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

45. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

46. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

47. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4.1976) 

X 48. — İstanbul Milletvekili M, Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve îçtüzü* 
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 49. — 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) 

50. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
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 51. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976) 

X 52. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 53. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

54. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

55. — Muş Milletvekili Tekin ileri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 
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56. —» Hasan Kızı- Hafize- Öztürk'e vatanî hizmet! 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa 
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

57. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil 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) 

58. —.Isa, Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı ; 338) (Dağıtma tari
h i : 17 .5 .1976) 

X 59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun baz? maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/44-9) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma taıihi : 
18 . 5 , 1976) 

60. — K ü t a h y a "Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir"in, tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun tuk lifi ve Ba
yındırlık,, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

61. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının; hâkim, savcıve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı.ıda kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

62. .—. Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerdi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme ahnma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi 
18 . 5 . 1976) -

63. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tar ih l ice 693 sayılı Kananla 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 Aykut'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) 

64. — 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 1970 

X65. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bîr 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28:5.1976) 

66. — 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 Anavasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtıra ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

67. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar' (î/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

68. — 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) 

69. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750. saydı 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) 

70. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını 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) 

71. — 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 kaaun tekl'fi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 
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72. — 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 oırina 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve iç 
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi 
11 .6 .1976 ) 

73. — 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) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 . 1 9 7 4 , 1 1 . 6 . 1976) 

X 74. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Gediz, Burdur 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina 
lartn Emlâk Alım Vergisi 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) üe Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartlan ile vergi be
yannamelerinde değişiklik ya|/iîrnası hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497. 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 : 6 . 1976) 

75. — 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) 

76. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu 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 77. — 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 ismail 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) 

78. — 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 
teklif i ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

79. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı ; 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 80. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ye Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

81. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, H75 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 ndi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) p a ğ ı t m a tarihi : 1.7.1976) 

82. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

83. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284., 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 , 7 , 1976) 
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84. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1976) 

X 85. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 .1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 saydı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

86. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

87. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı • 
392) (Dağıtma tarihi : 9 , 7 . 1976) 

88. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

89. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llham'i Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

90. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 

ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 , 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 91. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 93. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nöi maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 94. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

95. —* İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/Ş00) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 1 1 . 1976) 

96. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 4G3) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

97. —* Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi, hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 98. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Onclokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 ± 11 , 1976) 
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99. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık j 
Yasası, teklif i ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca | 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 1 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

100. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile j 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk j 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra- I 
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün S 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

101. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 102. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 .11 . 1976) 

103. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi 
25.11.1976) 

X 104. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7.12.1976) 

X 105. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi: 9.12.1976) 

X 106. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi' kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma Önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 . 1976) 

107. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak-

| kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
| uyarınca gündeme almma önergesi. (2/616) (S. Sa-
j yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 
I 108. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
i ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler -
I den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
I İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın-
I ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta

rihi : 17 . 12 v 1976) 

109. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-. 
sız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa-. 
yısı : 417) (Dağıtma tartıi : 17 . 12 . 1976) 

110. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/116, 2/549) (S, 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 , 12 . 1976) 

111. — Nevşehir Milletvekili M, Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

112. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977) 

X 113. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İiinde Aşılkpaşa Üniiıvertsilteısi açılmasına dair 
(kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergemi. (2/617) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava toanuınu tekili fi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
nınca gündeme alınma önergesi. (2/22) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 4... 1 . 1977) 
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X 115. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağluk kurum ve kurulıuşlariûda tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

116. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen 
Üyesi Bahrîye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C 
Emekli Sandığı Kanunun 68 noi madd'esline 2 fıikra ek
lenmesinle dair kanun tdküıifü ve İçtüzüğün 3,8 noi mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/624) (S. 
Sayısı : 426) (Dağıtma tarihi : 4.1.1977) 

117. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan 
toplanmış silâhlara uygulanacak^ işlem hakkında 
kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili Mustafa Tay-
yar'ın, aynı konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 

ve Millî Savunma komisyonları raporları (İ/240, 
2/300) (S. Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

118. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı 
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

119. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
Önergesi. (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi ; 
10 . 1 . 1977) 

(Millet Meclisi Birleşim : 31) 


