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Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bir 
Amerikan gazetecisine verdiği beyanat hakkında 
70 nci Birleşimde konuşan Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş'e cevap veren, 

Rize Milletvekili Sami Kumbasar da, Rize İli
nin yol, televizyon yayınları ve açılmış olan 1975 
yılı çay kampanyası ile ilgili olarak; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın, Bartın 

ve yöresinde meydana gelen sel felâketi hakkındaki 
gündem dışı konuşmasına da Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç cevap verdi. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve, 

Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan 
Kars Milletvekili Kemal Güven'e, 

Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'a, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Etem Güngör'e 
ve, 

Sivas Milletvekili Mehmet İhsan Karaçam'a; 

Ödeneklerinin verilebilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkereleri kabul edildi. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Başkanlığının; 2/314 ve 2/318 esas numaralı 
kanun tekliflerinin, Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığının isteği üzerine, adı geçen komisyona. 
havalesi hakkındaki tezkeresi ile, 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un; Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve İstan

bul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 arkada
şının, ölüm cezasınıa kaldırılması hakkında kanun 
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tekliflerinin (2/202, 2/195) (S. Sayısı : 109) reddine 
ilişkin Adalet Komisyonu raporu kabul edildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla ve Kanun hükmünde kararnamelerle 
değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin (1/148) (S. Sayısı : 155 ve 
155'e 1 ve 2 nci ek) maddeleri üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini ri
ca ederim. 

1. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, pamuk 
ürününe zarar veren beyazsinekle mücadele konusun
daki gündem dışı konuşması ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'ın cevabı. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Hasan Ce-
rit, pamuk ürününe zarar veren beyazsinekle müca
dele konusunda gündem dışı görüşmek üzere, bu
yurun. Sayın Cerit, beş dakikayı aşmamanızı rica 
ediyorum. 

7 Mayıs 1975 Çarşamba günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Ahmet Çakmak Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

• * • 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz efendim. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Çukurova çiftçisi bir âfetle karşı karşıya bulun
maktadır. Bu âfet, bilimsel adı, Bemisa Tabacıgen 
olan beyazsinektir. Çukurova çevresinde başta pamuk 
olmak üzere, bütün tarım ürünlerine zarar veren be
yazsinek 1974 üretim döneminde 160 000 ton kütlü 
pamuğun kaybına sebebolmuştur. Bu pamuğun değe
ri para olarak 1 300 000 000 liradır. Bulaştığı tarla-

BİRlNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 73 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

» • • • < « 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 3 — 



M. Meclisi B : 73 7 . 5 . 1975 O : 1 

laf da ı% 50'den başlayarak, % 100'e kadar ürünün 
tümünü yok etmektedir. Bu rakamlar, bu haşere tah
ribatının ne kadar ciddî ve büyük olduğunu açıkça 
kanıtlamaktadır. Halen, Adana ve çevresinde pamuk 
ekimi son sel nedenleriyle devam etmektedir. Fakat; 
daha ekim mevsiminin başında tarlalarda takım ve 
kanal boylarında, yoğun bir şekilde beyazsineğin gö
rülmesi pamuk ekicisini ciddî bir endişe ve ümitsiz
liğe düşürmüş bulunmaktadır. Hatta, bazı çiftçileri
miz, bu sinek korkusundan pamuk için hazırladıkla
rı tarlalara, ekim başında buğday ekmişlerdir. Bu 
haşere sadece pamuğa değil, patates, mısır, buğday 
vesaire gibi birçok tarla ürünlerine musallat olmak
ta ve zarar vermektedir. 

Beyazsinek geçen sene bölgemizde geç görülmüş 
ve ancak üç nesil üremesi yapabilmiştir. Bu neden
le, pamukta tahribata geç başlamıştır. Fakat, bu sene 
ekim mevsiminin başında yoğun bir şekilde kendisini 
gösteren bu sinek, bu sene en azından dokuz nesil 
üremesi yapabilecektir. Geçen sene geç meydana çık
tığı için, Adana Karataş Asfaltının Batısında, yoğun
luğu Tarsus ve Mersin'de olmak üzere tahribatını 
yapmış, Doğruya pek geçememişti. Oysa, bu sene Cey
han, Kozan, Kadirli ve Osmaniye'de yoğun bir şe
kilde şimdiden görülmektedir. Geçen sene, ancak 1 
milyon dekar sahada tahribat yapabilmişti, bu sene 
bu miktarın çok daha üstüne çıkacaktır. Yalnız Ada-
na'nın pamuk ekim sahasının 2,5 milyon dekar ol
duğu gözönüne alınırsa; bu aşağı epidemisinin tahrip 
sahasının ne kadar büyük ve geniş olduğu açıkça 
görülmektedir. 

Bu hal Çukurova pamukçuluğunun, eşi görülme
miş bir afetle karkşı karşıya kaldığını göstermektedir. 
Pamuğun millî gelirimize olan katkısı ve ihracatımız-
daki yeri hiçbir ürünle kıyaslanamaz. Bu nedenle, bu 
sene Çukurova'da bu haşere ile, esaslı bir şekilde mü
cadele yapılmazsa; korkarız ki, 1975 pamuk üretimi 
memleket ihtiyacını bile karşılayamayacaktır. 

Bu haşerenin tehlikesini böylece belirttikten sonra, 
önerilerimizi ilgililerin dikkatine sunmak isteriz. Be
yazsinek epidemisinin görüldüğü başka memleketler
de, örneğin Sudan ve Birleşik Amerika Devletlerinde, 
devlet esaslı mücadele tedbirleri almış ve bunu uy
gulamıştır. Bu suretle, haşerenin zararından üretici 
korunabilmiştir. Hükümet, epidemi halinde tahribo-
lan bu sinekle mücadeleyi, çiftçimizin münferit gücü
ne bırakmamalıdır. Tıpkı süne ve çekirgede olduğu 
gibi, devlet mücadelesi yapılmalıdır. Bol ilâçla sürat
li mücadeleye geçilmeli, ilaçlama yalnız ekili sahala

ra değil, bataklık ve yabani otlarla kaplı sahalar da 
ilâçlanmalıdır. Ayrıca, il mücadele reisliği emrine ye
teri kadar teknik eleman, taşıt ve ilâç gibi diğer ge
reçler verilerek takviye edilmelidir. 

Bu âcil, önemli ve çiftçilerimiz için hayatî olan ko
nuda Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hemen 
harekete geçmelidir. Devlet mücadelesi yapılmalı, Çu
kurova çiftçisi bu epidemi karşısında yalnız bırakılma
malıdır. Sayın Hükümetimizden bunu beklemekteyiz. 

Hepinize saygılar •sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cerit, 
Cevap vermek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Sayın Korkut Özal, buyurun efendim. 
GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Önemli bir tarım bölgemizi iki senedir meşgul eden 
beyazsinek konusunda yapılmış bir gündem dışı ko
nuşma dolayısıyle, Yüce Heyetinize konu ve Hükümet 
olarak aldığımız tedbirler mevzuunda izahat vermek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Önce, bu mevzuda bana bu fırsatı veren muhte
rem Cerit'e teşekkür etmekle sözüme başlıyorum. 

Beyazsinek, aslında Çukurova'nın yerli bir haşere-
sidir. Bugüne kadar, (geçen sene hariç) bir epidemi 
durumu görülmemiştir. Geçen sene teşkilâtımızın, çe
şitli sebeplere yorduğu bazı gelişmeler dolayısıyle bu 
haşere, Çukurova'nın belirli bir bölgesinde epidemi ha
line geçmiş ve bazı pamuk ürününde, ortalama '% 40 
civarında, % 50 civarında zarara ulaşan bir tahribat 
yapmıştır. Bu sene Çukurova'da, üç vilâyeti kastede
rek konuşursak; İçel, Adana ve Hatay illerimizde 4 
milyon dönüme yakın pamuk sahası vardır, ve geçen 
seneye göre biraz azalmış da olsa, pamuk ürünü hâ
kim üründür. Kaba bir hesapla, mevzubahis olan 
ürün 7 - 8 milyar lira değerindedir. Dolayısiyle beyaz
sinekle olan mücadele, Hükümetimizin en önemli ko
nularından birini teşkil etmektedir. Geçen sene bu 
mücadele konusu ortaya çıktığı zaman, ilgili teknik 
teşkilâtımızı, gerekli etüt ve tetkikleri yapmak üzere 
epideminin çıkmasından hemen sonra görevlendirdik; 
o zaman, Türkiye içinde ve Türkiye dışında özellik
le Sudan'a teknik elemanlar göndererek meseleyi tet
kik ettiler. Bu seneyede belirli hazırlıklarla gelinmesi 
öngörülmüştü. Hükümetimizin kurulduğu 1 Nisan ta
rihinde konuya tekrar müdahil olduğumuz zaman, 
durumda şöyle bir gelişme tespit ettik : 

Bizim teşkilâtımız, konuyu esas itibariyle Devletin 
yol gösterici ve eğitici çerçevesinde üreticinin yapma-
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sini öngörmüş ve kış aylarında üreticimize gerekli 
eğitim faaliyetlerini göstermiş, ilâveten de bu sinekle 
bütün ova çerçevesinde mücadele edilme imkânları
nı sağlayacak ilâçların teminini gerçekleştirmişti; fa
kat teşkilâtımız, herhangi bir yerde Devletçe yapıla
cak bir mücadeleyi öngörmemekte idi. Havaların anî 
olarak Nisan başında sıcak ve kurak gitmesi dolayısıy-
le, haşere birden bire pamuğa tahsis edilmeyen diğer 
sahalarda, patates ve diğer tarla bitkilerinde ortaya 
çıkınca bütün ovada bir alarm durumu meydana gel
di. Sorumlu Bakan olarak mesele ile çeşitli şekillerde 10 
adet toplantının ve müdahalenin üzerinde meşgul ol
duk, ilgili mülkî amirleri buraya davet ettik, kendi 
teşkilâtımızın bütün yetkililerini sahaya gönderdik. 
Bugün vardığımız bir durum vardır. Yüce Heyete bu
nu arz ederken bazı gerçekleri de ifadede mecburi
yet görüyorum : 

Her ne kadar bölge çiftçisinin geçen sene sinekle 
mücadelede belirli bir endişesi ve hatta bu sinekle 
mücadelede bir ölçüde yılgınlığı varsa, bunun sebebi, 
çiftçimizin bu haşere ile mücadele etme imkânların
dan yoksun olmasından çok, geçen sene bu haşere ile 
hazırlıksız yüz yüze gelmiş olmasıdır. 

Diğer taraftan, Devletin teşkilâtı, 4 milyon dekar 
civarında olan bir sahada istenilen çerçevede mücade
le yükünü, alacak maddî, malî ve teknik imkânlara 
bugün sahip değildir. Yüce Meclise bilgi için bir ör
nek vereyim. Ben bunu, bir hatanın teşkilinden çok 
meselenin bir gerçeğini ortaya koymak için söylüyo
rum. Geçen sene bu kadar önemli bir ekim sahasın
da böylesine çok mühim bir haşere epidemi haline 
gelmiş olmasına rağmen, Yüce Meclislerimize sunu
lan bütçelerde ve burada nihayet geçen 1975 bütçesin
de, ziraî mücadele için ayrılmış olan tahsisatlar artı
rılacağına azaltılmış bulunmaktadır. Dolayısiyle bugün 
teşkilâtımızın buna efektif olarak müdahale im
kânı - tabiî sadece bu sebebe bağlı değil - yoktur. 

Buna rağmen, meselenin arz ettiği önem, vaha
met ve Türkiye çapında imkânlarımızın sınırları için
de, aşağıda arz edeceğim tedbirleri almış bulunuyo
ruz. Yüce Heyete ayrıca şunu arz- etmek isterim ki, 
eğer bu tedbirler başarılı ve koordine bir şekilde 
götürülürse; inanıyorum ki, geçen sene karşılaştığı
mız durumla inşallah karşılaşmayacağız. 

Aldığımız tedbirler şunlardır: 
Pamuğun dışındaki patates ve diğer tarla bitkile

rinde erken çıkan beyazsinekle Devletin mücadele
sini öngörmüşüzdür. Bu maksatla 50 tane ekip saha 
dışından teşkil edilmiştir. Bu ekipler için yerden mü

cadele maksadıyle 150 tane mücadele aracı ve yeterli 
derecede vasıta bölgeye tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
En geç bir hafta içinde bütün bu imkânlar, vasıtalar 
ve teknik personel sahada tamamen derlenmiş ve sa
haya yayılmış olacaktır. Devlet mücadelesi yapaca
ğımız saha - pamuk ekiminin dışında - 100 bin deka
ra ulaşmaktadır. 

ikinci nokta; bu sahada pamuk mücadelesi yap
mak için çiftçi ile kuruluşlarımız arasında sadece eği
tim değil, bütün ekim zamanında sürdürülecek ve 
hasada kadar gidecek bir işbirliği sağlanmıştır ve be
lirli sahalarda ifade ettiğimiz gibi 50 ekibin bütün mü
cadele süresince aktif olarak vazife görmesi ve çift
çilerimizle teşkilâtımız arasında çok yakın bir işbirli
ğinin devam ettirilmesi temin edilmiştir. 

Üçüncü nokta olarak; böyle kâfi derecede ilâç 
temin edilmiştir. 

En son olarak, köylümüzün bu konuda mücadele 
gücüne katkıda bulunacak finansman imkânlarını tak
viye maksadıyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sına, bölgeye yeterli derecede plasman temin etmesi 
için talimatlar verilmiş ve yerine getirilmektedir. 

Hükümetimizin bugün için bu çerçeve dahilinde 
aldığı tedbirler ve biraz da şartların bize yardım et
mesiyle son çıkan yağmurların beyazsinek haşeresi 
üzerinde bölgede durdurucu, hatta belirli ölçüde ge
riletiri bir tesiri de olduğunu ifade etmek isterim. 

Bu mücadele, bu ifade ettiğim çerçevede devam 
edecektir. 

Yüce Heyetinize bir gerçeği ifade etmek istiyorum. 
Beyazsinek mücadelesi, bu şartların içinde ve normal 
gayretlerle inanıyorum ki, büyük bir zarar vermeden 
geçiştirilme şansına sahiptir. Ancak, Türkiye'de git
tikçe yoğun hale gelen tarımsal faaliyetlerde Devleti
mizin meseleye daha etkin olarak müdahale etmesi 
için, önümüzdeki senelerde neticelerini alacağımız 
birtakım tedbirlerimiz de geliştirilmektedir. Bu cüm
leden olarak, tarımsal ilâçların bulunmaması proble
mini halletmek için, bunları temel maddeler içine al
mak yolunda bir kararname isdar etmiş bulunuyo
ruz. Ve bu şekilde Devlet, çiftçinin temel tarım müca
dele ilâçlarında yokluklarını yenebilecek bir yetkiyi 
Hükümetimiz eliyle kullanacaktır. Bunun dışında, Zi
raî Mücadele Teşkilâtımızın bu gibi büyük ekonomik 
zararlar tevlit edecek epidemilere karşı daha güçlü 
müdahale imkânlarının geliştirilmesi için de, bu sene 
tedbirler alınmaktadır. İnşallah bu seneyi, aldığımız 
tedbirlerle ve daimî uyanık olarak müdahale gücümüz
le asgarî zararla atlatacağımıza inanıyorum. Önümüz-



M. Meclisi B : 73 7 . 5 . 1975 O : 1 

deki senelerin de bizi çok daha iyi noktada bulunma
sı için aldığımız tedbir ve yaptığımız çalışmaların da 
inşallah semerelerini, neticelerini çiftçimiz ve ekono
mimiz görecektir. 

Yüce Meclise hürmetler sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu'nun, Ankara'nın havagazı ihtiyacı hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Ankara'nın havagazı sorunu ile ilgi
li olarak Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, buyurun 
efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, Sayın arkadaşlar; hepinizi saygı ve sev
gi ile selâmlarım. 

Efendim, hepimiz sırası geldiği zaman mahallî 
dertleri dile getiriyoruz. Vatandaşlar bu dertlerin, so
runların dile getirilmesini istiyorlar bizden, talep edi
yorlar. Tabiî, bu sorunları dile getiren arkadaşları
mın hiç birisinin art bir niyeti yoktur, bunu biliyorum. 
Bunun şahsî bakımından bir faydası olmadığını da 
biliyorum. Biz istiyoruz ki, dile getirdiğimiz sorunlar 
hakkında ilgili bakanlar tarafından izahat verilsin ve 
bizlerde aydınlanalım. 

Bundan evvel bu kürsüden «Ankara'nın bir hava
gazı sorunu vardır» demiş ve bunu dile getirmiştim. 
Bu husus ne vaziyettedir, hâlâ belli değil. Ankara Be
lediye Encümeni bir karar almıştır; havagazı fiyatları
nı % 300 artırmıştır. «Bu tarifenin Enerji Bakanlığın
ca tasdiki lâzımdır» dedik, kanunu ve maddesini söy
ledik; fakat henüz ilgili Bakan tarafından izahat ve
rilmediği için neticenin ne olduğunu bilmiyorum. 

Asıl bugün söz almama sebep sizler de gazetelerde 
okumuşsunuzdur Güvercinlik havagazı fabrikasında-
ki arızadır. Bu arıza sebebiyle Ankara'da 3 vatanda
şımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Televizyonda bir rö
portaj seyrettik ve dinledik, ilgililere TRT soruyor: 
«Ne olacak bu arıza?» «Motor bulamadık» diyorlar, 
«Eğer elinde bu motordan olan varsa, bize haber ver
sin bu arızayı giderelim» diyorlar. Şimdi, kamu hiz
meti gören bir müessesesenin ilgili ve yetkili kimse
sinin bu şekilde cevabını ben çok yadırgadım. Artık 
zamanımızda Avrupa tozlu yol oldu, günde yüzlerce 
tayyare, diğer vasıtalar gidip gelmektedir. Bu arıza
yı giderecek makinenin bulunması ve şimdiye kadar 
bir ayı olan bu arızanın da giderilmesi lâzımdı. Va
tandaşlar, Ankara sakinleri ve sizler bu husustan şi
kâyet ediyorsunuz; ama kim ise bunun ilgilisi gelip de 
burada «Şu sebepten ötürü bu arızayı gideremedik» 

diye söylemiyor. İşte ben bunu dile getirmek için söz 
almış bulunuyorum. İnşallah, ilgili kim ise, hangi Ba
kan ise gelir, burada izahat verir; biz de, vatandaşlar 
da tatmin oluruz. 

Benim bu hususta kısaca söyleyeceklerim bundan 
ibarettir. 

Bu vesileyle hepinize saygılarımı arz ederim. (A-. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

3. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 
tütün dikimi yasak kararlarına yasal itiraz müddeti 
lıakkmdaki gündem dışı konuşması ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın cevabı. 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Coşkun Ka-
ragözoğlu, tütün dikimi yasak kararlarına yasal iti
raz süreleriyle ilgili olarak gündem dışı söz istemişsi
niz, buyurun efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yüzbinlerce tütün dikici aileyi doğrudan doğru
ya yakından ilgilendiren, ülkemizin çok önemli ekono
mik ve sosyal büyük bir sorunu halini alan bir konu
da tanınmış bulunan bir yasal hakkın kullanılabilme
si için pek az bir süre kalmış olduğundan, Hükümeti 
ve ilgilileri uyarmak için son bir defa görev yapabil
mek amacıyle söz almış bulunuyorum. 

Türkiye'de tütün dikimi serbest değildir. Hangi 
alanlara tütün dikilebileceğini Devlet tespit eder. Tü
tün dikimi Devletin müsaadesine bağlanmıştır. Nereye 
tütün dikilebileceği, önce ilçeler seviyesinde, hangi il
çe sınırları içinde tütün' dikileceği; sonra taşınmazlar, 
gayrimenkuller seviyesinde, serbest bırakılan ilçe için
de hangi gayrimenkule, hangi taşınmaza tütün di
kilebileceği tek tek tespit edilir. Bütün bu hususlar 
30 . 5 . 1969 tarihli ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanunuyle düzenlenmiştir. 

Millî ekonominin temel ürünlerinden birisi olan 
tütünün iç ve dış piyasada tam değerlendirilebilmesi 
için, dikiminden itibaren Devletin birtakım tedbirler 
almasını ilke olarak benimsemek mümkündür. 

Ancak, yasada getirilmiş bulunan ölçü, aynen, 
«Bu yasak kararının uygulanabilmesi için iç ve dış 
piyasa icapları gözönünde bulundurulacak ve nitelik 
bakımından iç tüketime veya ihracata elverişli tütün 
yetiştirmeye müsait olmayan sair yerlerde tütün di
kimine izin verilmeyecektir» denilmiştir. 

«İç ve dış piyasa icapları, nitelik bakımından iç 
tüketime veya ihracata elverişli tütün yetiştirmeye 
müsait olmayan yerler» ölçüsü takdire bağlı, günün 
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şartlarına bağlı, politikalara bağlı, objektif olmayan, 
üzerinde tartışılması mümkün bir ölçüdür. Buna işa
ret ederek geçmek istiyorum. 

Bu ölçü tatbikatta nasıl uygulanmıştır? Tütün di
kimi serbest bırakılan ilçelerde, o ilçe sınırları içinde 
hangi gayrimenkule tütün dikilip dikilmeyeceğini, o 
ilçede kurulan bir komisyon tespit eder. Bu komisyon, 
tekel eksperinin başkanlığında ilçe tarım teknisyeni ve 
o yerin ihtiyar heyetinin seçeceği ekici üyeden oluşur. 
Bu komisyonlar taşınmazlara tek tek gidip görürler, 
gezerler. 

Yasa hükümlerini aynen okuyorum: «Gezdikle
ri alanın iklim ve toprak özelliklerini ve gerektiğinde 
o yerlerde üretilen tütünlerin niteliklerini inceleyerek 
tütün tarımına uygun olan ve olmayan alanları tes
pit ederler.» 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin hemen her ye
rinde bu komisyonlar, taşınmazların başına giderek tek 
tek taşınmazları tetkik ederek gezdikleri alanın iklim 
ve toprak özelliklerini incelememişler ve gerektiğinde 
o yerlerde üretilen tütünlerin niteliklerini inceleme
mişler; çok defa kâğıt üzerinde, masa başında, en çok 
köy odalarına kadar giderek köy odalarında karar ver
mişlerdir. Esasen Türk tarımının temel sorunların
dan birisini teşkil eden tarım topraklarının kimyasal, 
fiziksel analizleri, teknik analizleri, toprak ve iklim 
haritaları yapılmadığı için bu komisyonların yeterli 
ve objektif, haklı çalışabilme olanaklarının ne ölçü
de kıt olduğu da herkes tarafından bilinen bir ger
çektir. 

Değerli arkadaşlarım, yasanın emrettiği şekilde bu 
komisyonlar bizzat taşınmazlara gidip gerekli incele
meleri yapmadıkları için hepimizin bildiği büyük ada
letsizlikler, eşitsizlikler ortaya çıkmış; gerçekten çok 
iyi tütün yetiştiren tarlalar yasak bölge içine alınmış, 
buna mukabil daha kötü tütün yetiştiren tarlalarda 
tütün dikimi serbest bırakılmıştır. Ayrıca, haksızlık 
bundan ibaret kalmamıştır. Bu komisyonların verdik
leri kararların Tekel İdaresi tarafından, muhtarlar 
aracılığı ile arazi sahiplerine duyurulması gerekmek
tedir. Bunun uygulama olanağının tatbikatta bulunma
dığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu gerek yeri
ne getirilmemiş, fakat kâğıt üzerinde sanki yapılmış 
gibi işlemler tanzim edilmiştir. 

Yine değerli arkadaşlarım, bu komisyonların ka
rarlarının köylerde köy odalarında, şehir ve kasaba
larda ekicilerin görebileceği uygun yerlerde 15 gün 
süre ile ilân edilmesi gerekir. Bu da Türkiye'nin he
men her yerinde yerine getirilmemiş, sanki bu ilanlar 

yapılmış gibi işlemler tanzim edilmiştir. Bir an için 
bütün bu işlemlerin doğru yapıldığını farz etsek bile, 
gerçekten iyi vasıfta tütün yetiştirecek tarlaya sahip 
olan ekicinin yapabileceği tek bir yasal yol vardır 
O da, yazılı bir itiraz dilekçesi ile ilan tarihinden iti
baren bir ay içerisinde mahalli Tekel İdaresine baş 
vurmak ve İtiraz İnceleme Komisyonunun masrafla
rını peşin yatırmak suretiyle itiraz edebilecektir. İlk 
nazarda olağan gibi görünen bu yol, Türkiye'de kâ
ğıt üzerinde verilmiş bulunan birtakım hakların, özel
likle emeği ile geçinen insanlar için uygulamada ne öl
çüde geçersiz olduğunu yakından baktığımız zaman 
göstermektedir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Top
luyorum Sayın Başkanım. 

Çünkü bu itiraz komisyonları, Tekel Baş Eks
perinin başkanlığında İl Tarım Müdürlüğünce seçi
lecek bir uzman, ziraat odaları tarafından seçilecek 
tütün ekici bir üye, Topraksu Teşkilâtınca seçile
cek bir uzman, o mahalde teşkilâtı varsa Tütün Tarım 
Satış Kooperatifinden, yoksun Tütün Ekicileri Birli
ğinden seçilecek bir üyeden kurulur; 5 kişiden ibaret
tir. Bu 5 kişinin ilden ilçeye, ilçeden köye, köyden 
tarlaya kadar olan vasıta parasını, bu 5 yüksek dere
celi kamu görevlisinin yevmiyesini, «Masraf» kavra
mı adı altında üretici peşinen yatırmaya mecburdur. 
Tatbikatta bu, giderek, itiraz hakkının kullanılabil
mesi için-kanun uygulandığı zamanı kastederek söy
lüyorum - 1 000 lira, bazı yerlerde 1 500 lira gibi bir 
masrafın peşinen yatırılması sonucu doğmuştur. 

Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bü
yük çiftçi belki bu masrafı yatırmış, hakkını koruya
bilmiştir ama, küçük çiftçi bu masrafı yatıramadığı 
için hakkını kullanamamıştır ve hepimizin halkın için
de tespit ettiğimiz büyük haksızlıklar, adaletsizlikler 
doğmuş, haksız rantlar teşekkül etmiş ve kiralar, top
rak kıymetleri yükselmiştir. Bu gerçeği bildiğimiz, hal
kın içinde tespit ettiğimiz bu gerçeğin acısını duydu
ğumuz ve unutmadığımız için Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeni ile çıkarılan Af Kanunu sırasında değerli ar
kadaşlarımızla birlikte verdiğimiz bir önerge ile, bu 
durumda bulunan küçük üreticilerin yeniden bir yıllık 
itiraz haklarına kavuşmalarını talep etmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman sorumluluk taşı
yan ve gerçekten halktan yana, üreticiden yana olan 
Sayın Ecevit Hükümetinin içten ve gerçekten çok 
sıcak ilgi ve yardımları ve Yüce Meclisin değerli oy
ları ile bu önergemiz kanunun 11 nci maddesine gir
di. Şimdi burada asıl söylemek istediğim şudur de-
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ğerli arkadaşlarım: Bu kanun 18 . 5 . 1974 tarihinde 
meriyete girdi. 18 . 5 . 1975 tarihinde bu kanunla ge
tirilmiş bulunan bir senelik süre bitmektedir. 
18 . 5 . 1975 tarihinden itibaren Türkiye'de yüzbin-
lerce tütün ekici aile yasak bölge içine alınmış bulu
nan tarlaları eğer haksız olarak bu işleme tabi tutul-
muşsa, itiraz olanağını bulamayacaktır. Bu itibarla, 
bu hakkın işletilmesi için Sayın Hükümetin gerekli 
tedbirleri almasını istirham ediyorum. 

Bunun için değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu.. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bağ

lıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Fakat bağlamaya vakit yok, rica 

ediyorum. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

Bunun için değerli arkadaşlarım, Sayın Hükümet pe
şin olarak alınan masrafın aynı gün komisyon tara
fından tetkik edilecek olan bütün tarla sahipleri ara
sında taksim edilmesi suretiyle bu hakkın fiilen işle
tilmesi olanağını tanımalıdır. Küçük çiftçinin ödeye
meyeceği masraflarla bu hakkın kullanılması haksız
lığının önüne geçilmelidir. 

İkinci olarak; devlet elindeki imkânları sadece 
halktan bir şey talep ettiği zaman kullanmamalıdır. 
Sadece vergi alınacağı zanian devletin olanakları kul
lanılmamalıdır. Özellikle TRT'den ve mahalli kamu 
kuruluşlarından bu hakkın süresinin 18 . 5 . 1975 ta
rihinde dolduğu halkımıza duyurularak gerekli iti
razların yapılması olanağı verilmelidir ve gerekli sa
yıda komisyon kurularak bu hak işletilmelidir. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım Başkan. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagözoğ
lu. 

Cevap vermek üzere Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sayın Orhan Öztrak, buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ
TRAK — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1. — Görev ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melen e Gümrük ve Tekel Bakanı Or

han Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol

duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/398) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Sayın Karagözoğlu'nun ifade ettikleri gibi, Tü
tün Ekimi Kanununun 1 nci maddesinin (b) bendi 
kapsamına giren arazi sahiplerinin itirazda bulunma 
hakkı 18 . 5 . 1975 tarihinde bitmektedir. Bu neden
le idaremiz, bu gibi vatandaşlardan şimdiye kadar iti
razda bulunmayanların, itirazlarını bu süre içinde 
yapması için gerekli uyarmalar yapmıştır. Bugün hâ
lâ, bu tarih 18 . 5 . 1975 olduğuna göre, 18 . 5 . 1975'e 
kadar gerekli görevler ekici tarafından yerine getiri
lebilir; ama bu yapılmadığı takdirde karşımıza çıka
cak bir kanun meselesi vardır. Bu kanun meselesini 
Yüce Heyetinize arz eder, bu ihtiyacı kanunla hallet
me yoluna gideriz. 

İkinci nokta; Sayın Karagözoğlu «Objektif ölçü
ler yoktur» buyurdular. Objektif ölçüler, biliyorsu
nuz ki, muayyen teknisyenlerin ve mesuliyet sahiple
rinin vazife anlayışılan ve bilgileri içinde oluşmakta
dır. Eğer görevlerini bihakkın yerine getirmeyenler 
var ise, buna ıttıla kesbedersek, Devletimizin kanun
larını görev yapmayanlar hakkında tatbik ederiz. 

Ayrıca bu konuyu işaret buyurmalarını bir uyarı 
sayıyorum. Bu konuda da gerekli tetkikatı yapaca
ğım. 

«Yollukların tarla sahiplerinden 1 500'er lira alın
mak suretiyle müstahsili ağır bir para yükünün altına 
soktuğunu» beyan ettiler. Bu konuya dair üç dört 
müracaat aldım, şikâyet aidim. Derhâl şikâyetlerin 
yerinde incelenip, bilhassa bir köye gitmek için lâzım 
gelen asgarî ücretin alınması hususunda gerekli tali
mat verilmiştir. 

Bu konuda da herhangi bir işaretleri olursa teşek
kürle karşılarım, görevimizi doğru yapmakta bize yar
dımcı olmuş olurlar. 

Arkadaşlarıma bu nedenle meseleyi arz eder, teşek
kürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar vardır, sırasıyle bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Millî Savunma Ba

kanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî Savun
ma Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

fi) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er ko

van'in, 6/121, 6/153, 6/184 esas numaralı sözlü soru 
önergelerini geri aldığına dair önergesi (4/65) 

BAŞKAN — tki adet geri alma tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölü

münün 76 ncı sırasında bulunan 6/121 numaralı 
TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından, 100 ncü sırasında bulunan 
6/153 numaralı Afşin - Elbistan projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ve 124 ncü 
sırasında 6/184 numaralı TRT'nin (Kuruluş ve Gö
rev) Yönetmeliğine ve tatbik şekline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mustafa Kemal Erkovan 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'in 
6/164 esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldı
ğına dair önergesi (4/64) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölü

münün 108 nci sırasında bulunan 6/164 numaralı 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meyda
na gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 

Rıfkı Danışman 
BAŞKAN— Geri verilmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
10/9 esas numaralı Araştırma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi (4/66) 

BAŞKAN — îstifa tezkereleri vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10/9 esas numaralı Araştırma Komisyonundan 

Bakanlar Kurulunda görev almam nedeniyle çeki
liyorum. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'un, İç

işleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/67) 

Muhterem Başkanlığa 
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

> 
Saygı ile arz ederim. 29 . 4 . 1975 

Kütahya Milletvekili 
Mehmet Ersoy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. :— İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, İçiş

leri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/68) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 

İçel Milletvekili 
İbrahim Göktepe 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun; 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/69) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Plan Komisyonuna seçilmem dolayısıyle 

evvelce seçilmiş bulunduğum Millî Savunma Komis
yonundan istifa ediyorum. Gereğine müsaadelerini 
arz ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ömer Çakıroğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
10/15 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. {4/10) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle 
ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki 
usulsüzlükleri tespit etmek için kurulmuş bulunan 
10/15 nolu Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

- â -
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9, — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
ile Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyelik
lerinden çekildiğine dair önergesi. (4/71) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis-

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Di
van Üyeliği için seçim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Divan Üyeli
ğinde açık bulunan yere seçim yapılacaktır. Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunca tespit edilen aday Ağrı 
Milletvekili Sayın Cemil Erhan'dır. Onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... -Ka
bul edilmiştir. 

2. — Meclis Araştırması Komisyonlarında açık 
bulunan üyelikler için seçim. 

BAŞKAN — Komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim yapılacaktır, adayları okutuyorum. 

Siyasî parti gruplarınca Meclis Araştırması Ko
misyonlarında açık bulunan üyeliklere gösterilen 
adaylar : 

«Esas No. : 10/6 
Özeti : Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait 

DC-10-10 tipi Ankara Uçağının, hangi şartlar altın
da alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların 
incelenmesine ilişkin, 

Adı ve Soyadı : îsmet Büyükyaylacı Cumhuriyet 
Halk Partisi Konya Milletvekili.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Esas No. : 10/7 
Özeti : Fındık randımanının ve Fiskobirlik yöne

timinin aksaklıklarının tespiti ve üretici haklarının 
korunmasına ilişkin. 

Fuat Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun 
Milletvekili.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Esas No. : 10/9 
Özeti : Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve 

hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması 
için gerekli kanunî ve idarî tedbirlerin tespitine iliş
kin. 

Davut Aksu, Cumhuriyet Halk Partisi Kars Mil
letvekili. . 

Abidin Gaydalı, Adalet Partisi Bitlis Milletvekili.» 

yonu ile Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
azalıklarından istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Manisa Milletvekili 
Gündüz Sevilgen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Davut Ak
su, onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Abidin Gaydalı, onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Esas No. : 10/13 
Özeti : Güney bölgelerimizde kaçakçılık olayla

rını yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle, bu yüz
den olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan 
tedbirlerin tespitine ilişkin. 

Mustafa Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Gazian
tep Milletvekili.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Esas No. : 10/14 
Özeti : Güney - Doğu Bölgemizde mayınlanarak 

Suriye'lilerin yararlanmasına bırakılan toprakların 
temizlenerek işler hale getirilmesi kısmen Devlet 
Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de 
topraksız köylülere dağıtılmasının teminine ilişkin. 

İbrahim Hortoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ga
ziantep Milletvekili.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Esas No. : 10/15 
Özeti : Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konut-

larıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlüklerin tespitine ilişkin. 

Şükrü Koç, Cumhuriyet Halk Patisi Aydın Mil
letvekili.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(1) 57. S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli 
90 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

IV. — SEÇİMLER 



M. Meclisi B : 73 7 . 5 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi Ana
yasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için 
seçim yapılacaktır. Bu üyelik için Anayasa Adalet 
Karma Komisyonunca gösterilen adayları tekrar 
okutuyorum. 

«Aday listesi : 

1. — Şahap Kitapçı, (Yargıtay Üyesi) 
2. — Nahit Saçlıoğlu (Askerî Yargıtay 2 nci Baş

kanı) 
3. — Orhan Tüzemen (Danıştay Üyesi) 
4. — Fuat Azgut (Danıştay Üyesi) 
5. — Rafet Tüzün (Askerî Yargıtay Başkanı)» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan aday
lar arasından yalnız birine oy verilecektir. Şimdi tek 
mühürlü pusulaları ve zarflar dağıtılacaktır. Bu oy 
pusulalarına yalnız bir isim yazarak zarfa koymak 
suretiyle oy kutusuna atmanızı rica ediyorum. 

Şimdi sayım ve döküm işi için 5 kişilik Tasnif 
Komisyonuna ad çekiyorum. 

Sayın Talât Oğuz?.. Yok. 
Sayın Mustafa Güneş?.. Burada. 
Sayın İlhan Işık?.. Burada. 
Sayın Hasan Zengin?.. Yok. 
Sayın Cemil Yavaş?.. Yok. 
Sayın Halil Dere?.. Burada. 
Sayın Ömer Lütfi Zararsız?.. Burada. 
Sayın Hasan Tosyalı?.. Burada. 
Bu suretle tasnif komisyonu teşekkül etmiştir. 

Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. 
Oy sepeti kürsüye konmuştur. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. Oy toplama işlemi bitmiştir. 

Sepeti kaldırınız, tasnif komisyonuna tevdi ediniz. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayım ve Döküm Komisyonu tuta
nağı gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye
lik için yapılan seçime 105 sayın üye katılmış ve 
neticede ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapıl
mamıştır. 

rz olunur. 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Muğla 
Halil Dere Ömer 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Edirne 
İlhan Işık 

Yozgat 
Lütfi Zararsız 

BAŞKAN — Seçim yenilenecektir. 
Bu suretle çoğunluğumuz kalmadığı anlaşıldı

ğından, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
gündemdeki diğer kanun tasarı ve tekliflerini görüş
mek üzere, 8 .5 .1975 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati: 16.00) 

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

1. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, nak

liye araçları ithalâtı için teşvik tedbirlerinden yarar

lanan firmaya kredi sağlamasına ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı Abdiilkerim Doğru'nun yazdı cevabı. (71484) 

— 11 — 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ağağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 
Saygılarımla. 2 . 4 . 1 9 7 5 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 
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Soru : 
1. Ali Demirel'in oğlu Yahya Demirel'in bü

yük nakliye araçları ithalâtı için teşvik tedbirlerin
den yararlanan bir firmanın ortağı olduğu ve söz 
konusu firmaya Yükseliş Kolaji binasının ipotek 
edilmesi yolu ile 20 milyon lira kredi sağlandığı 
doğru mudur? Doğru ise : 

a) Firmanın adı nedir? 
b) Yahya Demirel firmaya ne zaman, kaç TL.' 

lık hisse ile ortak olmuştur? 
2. Yahya Demirel'in Orma Şirketi aracılığı ile 

Libya'ya ihracat için girişimde bulunduğu doğru 
mudur? Doğru ise : 

a) İhracat izni verilmiş midir? 
b) İhracat edilmek istenen nedir? 
3. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin 

Kurulunun Ali Demirel'e usulsüz kredi verdikleri 
gerekçesiyle bazı müdür ve memurları disiplin ce
zalarına çarptırdığı doğru mudur? Doğru ise: 

a) Usulsüzlük, ilgili memurların yetersizliğinden 
mi, yoksa, Ali Demirel'in günün siyasal iktidarına ya
kın oluşundan mı kaynaklanmıştır? 

b) Cezalandırılanlar kimlerdir, verilen cezalar 
nelerdir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9.20/4048 30 . 4 . 1975 

Konu : Sayın Necati Cebe'nin soru 
Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 4 . 1975 tarihli 77-926/2031 sayılı ya

zınız. 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin nakliye 
araçları ithalâtı için teşvik tedbirlerinden yararlanan 
firmaya kredi sağlanmasına ilişkin olarak Sayın Baş-
bakan'a yönelttiği soru önergesinde Bakanlığımı ilgi
lendiren birinci soru ile bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygıyle arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin soru önergesi 
ile ilgili Not 

Soru 1. — Ali Demirel'in oğlu Yahya Demirel'in 
büyük nakliye araçları ithalâtı için teşvik tedbirlerin
den yararlanan bir firmanın ortağı olduğu ve söz ko
nusu firmaya Yükseliş Koleji binasının ipotek edil
mesi yolu ile 20 milyon TL. kredi sağladığı doğru mu
dur? Doğru ise; 

a) Firmanın adı nedir? 

b) Yahya Demirel firmaya ne zaman, kaç TL. lık 
hisse ile ortak olmuştur? 

Cevap 1. — a) Yahya Demirel; teşvik tedbirle
rinden yararlanmak üzere Bakanlığımıza müracaat 
eden ve projeleri uygun görülen aşağıda karakteris
tikleri belirtilen 7 . 12 . 1973 tarihli 1117 sayılı Teş
vik Belgesi verilen, İNTO Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Merkezi A. Ş. nin or
taklarındandır. 

b) Şirket sermayesi 7 500 000 TL. olup Yahya 
Demirel'in hissesi 3 750 000 TL. dır. 

Yatırımın karakteristikleri : 

Firma adı Konusu Yatırım yeri 

(İNTO) Gıda ve ihtiyaç maddeleri 50 adet frigorifik lYeyler ve 50 adet 
Uluslararası Tic. ve San. Merkezi çekicileri ithali 30 000 Ton/yıl yaş 
A. Ş. meyve ve sebze ihracatını ger

çekleştirebilir. 

Sorudaki diğer hususla Bakanlığımızın bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Ankara 

- 1 2 -
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2. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen in, 
Türkiye'de yurtdışında irtibatı olan cemiyet, kulüp 
ve benzeri kuruluşlara ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (71491) (1) 

7 . 4 . 1975 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sayın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevilgen 

1. Kuruluşu Bakanlar Kurulunun müsaadesine 
tabi ve yurt dışındaki cemiyetlerle intibatlı olan cemi
yet kulüp ve emsali kuruluşların adları, faaliyet mer
kezleri, varsa şubeleri, kuruluş gayeleri, ve kuruluş 
tarihleri nelerdir? 

2. Bunlardan hangileri hangi tarihlerde kamu 
yararına çalışan teşekküllerden sayılmıştır? 

3. Bu cemiyet kulüp ve emsali kuruluşların kuru
cuları ve hali hazır idarecileri kimlerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 7.5.1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. 

Şube : Top. Ol. (A) 
079454 

Konu: U-22 dernekler Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.4.1975 gün, Genel Sekreterlik Kanunlar 

Müdürlüğü,. 7-491/2185 - 18856 sayılı yazıları. 

Manisa Milletvekili Sayın M. Gündüz Sevilgen 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen, dernekler hak
kında olan yazılı soru önergesinde yer alan hususlar 
hakkında derlenen bilgiler aşağıda maddeler halinde 
sunulmuştur. 

1. 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu gereğince, Ba
kanlar Kurulu karariyle kurulan ve yurt dışında bu
lunan yabancı teşekküllerle işbirliği yapmasına izin 
verilen, 1630 sayılı Dernekler Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle, geçici 1 nci maddesinde tanınan süre için
de intibaklarını yapan derneklerin adı, merkezi, şu
beleri ve kuruluş tarihlerini gösterir liste ekte sunul-

(1) Yazdı soru cevabına ekli listeler çokluğu 
nedeniyle yayınlanamamıştır. Kanunlar Müdürlüğün
deki (71491) No. lu esas dosyadadır. 

muş olup, bunların ilmî, kültürel, sosyal gayelerle 
kurulduğu dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır. 

2. Bu teşekküllerden Bakanlar Kurulu karariyle 
kamu yararına çalışan dernekler ekli listede ayrıca be
lirtilmiştir. 

3. Adı geçen kuruşların kurucuları ile hali hazır 
idare heyetine seçilenleri gösterir liste ekte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 
3. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 

İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Belediye büt
çesinden bastırdığı kitap ve broşürlere ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(4/496) 

9 . 4 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
C. H. P. İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur hak

kında aşağıda yazılı sorumun İçişleri Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurmanızı 
saygılarımla rica ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Atagün 

Soru 1 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un 
Buca Belediye Başkanı bulunduğu sıralarda ve seçim
lerden önce M ille vekilliğini kazanmak maksadiyle be
lediye bütçesinden bedelini ödemek suretiyle kitap bas
tırarak halka dağıttığı bu suretle halkın yararına 

sarf etmesi gereken belediye parasını kendi çıkarına 
sarf ettiği doğru mudur? 

Soru 2. Bastırılan kitap veya broşürün adı ne
dir? 

Soru 3. Belediye bütçesinden sözü edilen kitap 
için belediyece ödenen miktar nedir? 

Soru 4. Yüksel Çakmur'un kendi çıkarı için be
lediyeden harcadığı para hakkında mahkemeden alın
dığı ifade edilen icra kararı infaz edilmiş midir? İn
faz edilmemiş ise sebebi nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 5.5.1975 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. Dr. Hs, 

622.402.4(75)/13887 
Konu : Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün'ün yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.4.1975 gün, G. S. K. M. 7/496-2193/18904 

sayılı yazı. 

— 13 — 
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Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün C, H. P. 
İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur hakkında verdiği 
soru önergesi ile ilgili olarak yaptırılan tetkike göre: 

1. Buca Belediyesi eski Başkanı ve Halen izmir 
Milletvekili Yüksel Çakmur belediye başkanlığı sıra
sında 1972 - 1973 dönemi çalışma raporunu bin adet 
olarak kitap halinde bastırmıştır. 

2. Tabettirilen kitap 1972 - 1973 Haziran döne
mine ait Buca Belediyesi çalışma raporudur. 

3. Bu kitabın bin adedi için 15 000 TL. ödeme 
kararı alınmış, bunun 7. 500 lirası ödenmiştir. 

4. Belediye Meclisince 1974 Şubat toplantıların
da bin adet çalışma raporunun elli adedinin bedeli 
750 TL. kabul edilmiş, mütebakisinin bedelinin Yük
sel Çakmur'dan tahsili kararlaştırılmış olup, konu 
ile ilgili icrai takibatın da belediyesince yürütüldüğü 
anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

4. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Ortaokulundaki olaylara ilişkin sorusu ve içişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/512) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından, ya

zılı olarak cevaplandırılmasını sâygıyle rica ederim. 
21.4.1975 

Urfa Milletvekili 
Celâl Paydaş 

Soru : 
Çağ dışı bir fikrin bayraktarlığını yapan ve bugün

kü Hükümetin güdümünde tezgâhlanan, daha da şı-
maran, cesaretlenen komandolar tüm devrimci ku
ruluşlara ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda hareket 
eden toplumumuzu daha ileriye, daha erdemli bir ya
şam düzeyine ulaştırmayı amaçlıyan, devrimci, ileri
ci öğretmenlerimizi yasa dışı, çağ dışı baskılarla 
sindirmek, morallerini bozmak için yeniden hareke
te geçtiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Örneğin, Siverek Ortaokulunda Ülkü Ocağı 
mensubu öğretmenlerin Bozkurt rozetlerini dağıttık
larını, buna karşılık okul idaresince bu tür hareket
lerin yönetmenliklere aykırı olduğu belirtilince bu 
zihniyein zebunu olan öğretmen ve öğrenciler emni
yet mensupları ile birleşerek TÖB -DER'e mensup 
öğretmenleri hırpalamış ve döğmüşlerdir. Bununla da 
yetinilmemiş emniyet mensupları, Ortaokul Müdürü 
Şevki Mavikök ile diğer öğretmenlerden Yusuf Ziya 
Yaşar, Cengiz Öztürk, Hamdi Gürbüz ve Benci Yü-

rekli'yi karakola götürüp 24 saat sorgusuz, sualsiz 
nezarete atmışlardır. 

Ayrıca, olayı fırsat bilen emniyet mensupları 
TÖB - DER merkezinde ve evlerinde kanunsuz ola
rak arama yapmışlardır. 

1. Olayda taraftar bulunduğuna göre emniyetin 
sadece TÖB - DER'e mensup öğretmenleri karakola 
götürüp nezarete attıkları, buna karşılık emniyet güç
lerinin ülkü ocağına mensup öğretmenlerle işbirliği 
içinde olduğu iddiasının doğru olup olmadığı? 

2. Ayrıca, kanunsuz olarak TÖB - DER mensu
bu öğremenlerin evlerinin aranıp aranmadığı? 

T C . 
içişleri Bakanlığı 7.5.1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (B) 
079455 

Konu : Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22.4.1975 tarih ve M. M. Gen. Sek. Kanunlar 
Md. 7/512, 2268/19339 sayılı yazınız. 

Urfa Milletvekili Celâl Paydaş tarafından Bakan
lığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılma
sı istenen önergede ileri sürülen, Siverek ilçesi Orta
okulunda meydana gelen olaylar konusunda derlenen 
bilgiler maddeler halinde aşağıda sunulmuştur. 

1. 17.4.1975 günü Urfa ili, Siverek ilçesi Orta
okulu öğretmenleri tarafından sınıflarda umumî bir 
arama yapıldığı, arama sırasında Ali Gelener isimli 
öğrencinin üzerinde Bozkurt rozeti ve Kıbrıs'la ilgili 
(Vur Mehmetçik) adlı şiirin çıktığı; 

2. Sözü edilen öğrencinin üzerinde bulunan şii
rin yırtılıp, rozetin alındığı ve kendisinin darp edil
diği yolunda okul müdürü ile öğretmenler hakkında 
C. Savcılığına şikâyette bulunduğu ve C. Savcılığının 
şifai emirleri üzerine okul müdürü Şevki Mavigök ve 
öğretmenlerden Yusuf Ziya Yaşar, Bener Yörük, 
Hamdi Gürbüz ve Cengiz Özsüz'ün okuldan alınarak 
C. Savcılığına teslim edildikleri; 

3. C. Savcılığının 17.4.1975 gün ve Hz: 975/339 
sayılı yazılı emirleriyle sanıkların adliyeden alınarak 
karakola getirildikleri yine C. Savcılığınca alınan ara
ma kararına dayanılarak ikametgâhlarının arandığı, 
arama hakkında zabıt tutulduğu ve sanıkların bir ge
ce karakolda gözaltında bulundurulduğu; 
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4. 18.4.1975 gün ve 975/339 sayılı C. Savcılığı
nın yazılı emirleriyle saat 11.00'de C. Savcılığına tes
lim edilen sanıkların, Sulh Ceza Mahkemesince ser
best bırakıldıkları; 

5. Olay tarihinde TÖB - DER'de arama yapıl
madığı; 

6. Siverek ilçesi Ülkü Ocakları Şubesinin olma
dığı, Ülkü Ocaklarına mensup öğretmenlerle emniyet 
mensuplarının işbirliği yaptıkları iddiasının gerçeğe uy
gun olmadığı; * 

7. C. Savcılığının emirleri üzerine karakola gö
türülen öğretmenlere burada kötü muamele yapıldığı, 
darp ve harekette bulunulduğu yolunda her hangi bir 
şikâyetin de mevcut olmadığı; 

Anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

» © - « 

- 15 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

73 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 5 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

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

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

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 

ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması-* 
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana-^ 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an-; 
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted« 
birleri almak amacıyle Anayasamn 88 nci ^Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-. 
gesi (10/19) 

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



10. — 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) 

11. — Urfa Milletvekili Celal 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) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. §. 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) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçia'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldardı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü sora önergesi (6/71) (*) 

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

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

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

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

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

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük, zammına dair Başbakandan sözlü so^ 
ru önergesi (6/3 3)„ 

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

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

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

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

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

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

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

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-* 
gesi (6/141) (*) 

> 
21. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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

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

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

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

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

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

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/62) 
30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 

Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

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

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

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

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

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

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

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

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

39. — Denizli Millttvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki s 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü so'Af. 
önergesi (6/78) 

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

4L — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

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

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

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

45. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya^ 
ymına Miskin Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Dev-. 
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, TRT 
programlarına üişkin Başbakandan sözlü soru öner* 
gesi (6/87) 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Mülî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

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

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



52i — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, I 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53i — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve îmar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54,j — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy îşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

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

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

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

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

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

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

61.: — Muğla Milletvekili Ahmet Buldank'nıa, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına I 
İlişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) I 

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

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

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

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

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş- I 

bakandan sözlü soru Önergesi (6/110) 
67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 

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

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

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy îşleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

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

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

73. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

75. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakamndan sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

76. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

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

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

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

80. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 
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81. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 

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

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

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

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

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

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

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

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

89. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 saydı kararına diskin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

92. — İçel Mdletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere üişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

93. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/139) 

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

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine üişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb-: 
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına üişkin Miüî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

97. — istanbul MÜletveküi Mustafa Parlar'.uı, 
Şfle'nin Göknash Köyü sulama projesine üişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

98. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

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

100. — Ankara Midetveküi Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan . projesine ilişkin Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/153) 

101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere üişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancdık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

102. — içel Mdletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçderimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mi t . 
tarına diskin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

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

104. — Hatay Mdletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel üinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

106. — Muğla Mdletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-



la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

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

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

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

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

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

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

113. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

124. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, TRT nin (kuruluş ve görev) yönetmeliğine 
ve tatbik şekline ilişkin Başbakandan sözlü soru öne' 
gesi. (6/184) (*) 

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

126. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

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

128. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

129. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu., 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (Da, 
ğıtma tarihleri: 14 . 3 . 1975, 25 . 3 . 1975, 27,3,1975) 

• 
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2. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu

nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 3 . 2 . 1974 
tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meçlisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1975) 

3. — 854 sayılı Deniş iş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11 . 6 . 1974) 

4. — 1475 sayılı îş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 9S nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in. 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile SağJık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

5. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

6. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 

Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka^ 
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Q Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; Q 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24. 6..1974) 

8. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5 .1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka-* 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlu 
ğı tezkeresi ve içişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

9. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş-i 
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

10. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik* 
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba« 
yındırlık, imar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis-! 
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak< 
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 
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12. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' I 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

13. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 , 1974) 

14. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

15. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 > 11 . 1974) 

X 16. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka I 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen

mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi : 24.3 .1975) 

X 17. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 19. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı : 
161) (DağıtmaTarihi: 1 . 4 . 1975) 

< • * * * 


