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I GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde; 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu. 

toplantılarına ve, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Yugos

lavya'yı ziyaret edecek olan heyete, 
Katılmak üzere siyasî parti gruplarınca gösteri

len adaylara ait listeler Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

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

Danışma Kurulunun; 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkındaki gen

soru önergesinin öngörüşmelerinde Hükümet ve grup
lar adına yapılacak konuşmaların birer saat, önerge 
sahiplerinden birinin yapacağı konuşma süresinin de 
yarım saat olması ve, 

Öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan kanun tasarı 
ve teklifleri listesine, 5434 sayılı T. C Emekli Sandığı 
Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde eklenme
si hakkında kanun teklifi ile T. B. M. M. eski üyeleri 
hakkındaki Kanunun da alınması, bunlardan Gelen 
Kâğıtlarda yer alanların 48 saat beklemeden gündeme 
alınarak öncelikle görüşmelerinin yapılması; 

hakkındaki önerileri kabul olundu, 
istanbul Milletvekili İ. Fehmi Cumalıoğlu'nun, se

çim ittifakı ile ilgili kanun teklifinin (2/390, İçtüzü
ğün 38 nci maddesine göre doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi kabul edildi. 

Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan müte
vellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair Ka
nunun, ikinci kez Anayasanın 93 ncü maddesi gere

ğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anayasa 
Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu gö
rüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (S. Sayısı: 212) kabul edilerek, 
kanunun görüşülmek üzere Cumhuriyet Senatosuna 
gönderileceği açıklandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grup Baş-
kanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve 
İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 25 arkadaşının, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında uyguladığı 
içpolitika ile temel hak ve özgürlükleri kullanma ola
nağını ortadan kaldırdığı iddiasıyle Anayasanın 89 
ncu maddesi uyarınca Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/13) yapılan görüşmelerden sonra, reddo-, 
lundu. 

Görüşmeler esnasında sataşma olduğu iddiası ile 
vaki söz taleplerinin sonuçlandırılmasına kadar çalış
maların sürdürülmesinin oylanması sırasında, yoklama 
isteminde bulunulması üzerine, yapılan yoklama so
nucunda Genel Kurulda çoğunluğun kalmadığı anla
şıldığından; 

. 4 Temmuz 1975 Cuma günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 22.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Eksi 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
İçel 

Oral Mavioğlu 

II — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde, yapılan yokla

malar sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulun

madığı anlaşıldığından; 

Başkanın, başarılı çalışmalar ve sağlıklı tatiller di

leği ile, 94 ncü Birleşimde alınmış olan karar gere

ğince, 1 Kasım 1975 Cumartesi günü saat 15.00'te 

toplanılmak üzere Birleşime sat 16.35'te son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Başkanvekili 
Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avsargil 

Divan Üyesi 
Siirt 

İdris Ar ikan 
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III — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 7 . 1 9 7 5 Cuma 

Raporlar 
1. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa

yılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma 
tarihi: 3 . 7 . 1975) (GÜNDEME) 

2. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 ncü 
paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (2/262) (S. 
Sayısı: 217) (Dağıtma tarihi: 3 . 7 , 1975) (GÜNDE
ME). 

3. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan, Ma
yıs 1975 ayları hesabına ait M. Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/32) (S. Sayısı: 219) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) (GÜNDEME). 

4. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve 
değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/315) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 4 . 7 . 1975) 
(GÜNDEME) 

5. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Ta
rifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, deği
şik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 
79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/311) (S. Sa
yısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) (GÜNDE
ME). 

6. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi 
ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmü
nün yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/314) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 4 .7 . 1975) (GÜNDEME) 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 
arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İz
mir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının 
31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu 
(2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı: 223) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 7 . 1975) (GÜNDEME) 

8. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 ar
kadaşının, Siyasî Partilerin Seçim İttifakı Kurabilmele
rine İmkân Verilmesi hakkında Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alman 
önergesi (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) (GÜNDEME). 

9. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı Tabloda değişiklik yapılması
na dair Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/119) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 4.7.1975) 
(GÜNDEME). 

10. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/313) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 
4 . 7 . 1975) (GÜNDEME). 

11. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumları ile esenleştirme (Rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25.6.1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile de
ğişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonları raporları (1/201) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma 
tarihi: 4 . 7 . 1975) (GÜNDEME). 

Yazılı sorular 
12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, muvak

kat öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/683). 

13. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, istek
siz alım yapan merinos ve yapağı fiyatlarına ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/684). 

14. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 1974 -
1975 yılı zetinyağı rekoltesine ilişkin Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/685) 

15. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
son üç aylık süre içinde görevi ve yeri değiştirilen ka
mu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/686). 

16. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, YSE. Ge
nel Müdür Muavinliğine yapılan atamaya ilişkin Köy 
İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/687). 

— 543 — 
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17. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Hopa limanının rıhtım ve depo tesislerine ilişkin Ba
yındırlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/688). 

18. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üskü
dar - Salacak arasında bir balıkçı barınağı yapılmasına 

ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/689). 

19. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' 
nun, Kilis Cumhuriyet Caddesi geçiş güzergâhı istim
lâkinin durdurulmasına ilişkin Bayındırlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/690). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncü Birleşimini açıyorum. 

IV. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır, ışıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Salonda gerekli çoğunluğumuz ol
madığından, saat 15.00'te toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 10.03 

mtmmm 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ; Kemal Güven 

DtVAN ÜYELERİ: tdris Arıkan (Siirt), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncü Birleşiminin 2 ncı oturumunu açıyorum. 

IV — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan yoklama netice
sinde çoğunluk olmadığı anlaşılmıştır. 

1 saat sonra saat 16.30'da toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.40 

— 844 — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ: İdris Arıkan (Sürt), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncü Birleşiminin Üçüncü oturumunu açıyorum. 

IV. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Elektronik cihazla yoklama yapıla
caktır, ışıklar yandığında arkadaşlarımın düğmelerini 
sağa çevirerek beyaz düğmelere basmalarını rica edi
yorum. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye? 
Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Yoklama sonucu kâfi çoğunluğumuzun bulunma
dığı anlaşılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, son Birleşimi kapatırken 
hepinize başarılı çalışmalar ve sağlıklı tatil günleri 
dileyerek, Genel Kurulun -aldığı karar gereğince 
1 Kasım 1975 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

mm* 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
Bakanlıkça verilen ithal belgelerine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun 
yazılı cevabı (7/551) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

Soru : 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine ilk başla

dığınız günden beri: 

1. Ülkemizde üretilen yıllık demir - çelik mik
tarı ne kadardır? 

(1) Bu soru cevabına ekli cetveller çokluğu ne
deniyle yayınlanamamıştır. Kanunlar Müdürlüğündeki 
esas dosyasındadır. (7/551) 

2. Ülkemizin yıllık demir - çelik tüketimi ne 
kadardır? 

3. Sizin ve halef - selef olduğunuz Sayın Meh
met Gölhan'ın Bakanlıkları zamanında ne miktar 
demir - çelik ithal belgesi verilmiştir? 

4. Verilen bu ithal belgeleri toplamı, üretim 
eksikliğimizin ne miktar üstündedir? 

5. Verilen demir - çelik ithal belgeleri kimlere 
ve hangi tarihlerde ne ölçüde verilmiştir? 

6. Bugün demir - çelik üreten kamu sektörü ve 
özel sektör depolarında birikmiş olan stokların sebebi, 
verilen ihtiyaç fazlası bu ithal belgeleri nedeniyle özel 
firmalarca yapılan ithalat mıdır? 

7. ithalat belgesi verilmiş olanlar arasında sana
yi ile ilişkisi olmayanlar var mıdır? Kimlerdir? 

8. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ithal bel
gesi verdiği kimselerden, bu belgelerini başka firma
lara, büyük paralar karşılığı satanlar olmuş mudur? 
Bunlar kimlerdir? 

— MÖ -
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 . 7 . 1975 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Dosya No. : 21674 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 .5 . 1975 tarihli ve 7/551-2371/19862 sayılı 

Y. K. 
Yukarıda kayıtlı yazınızla, Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu'nun Bakanlığımızla ilgili olarak verdiği, 
ithal belgelerine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve durum aşağıda açıklanmıştır. 

Memleketimizin demir çelik ihtiyaçlarının tesbiti 
ve temin yollarının tayini konusunda Bakanlığımızda 
muhtelif tarihlerde demir çelik istihsal eden müesse

seler ile demir çelik kullanan müesseselerin temsilcile
rinin katıldığı toplantılar yapılmaktadır. ~ Bu toplantı
larda memleketin içinde bulunduğu durum, gelecek 
bir yıl içinde alacağı durum, dış piyasaların durumu, 
dış piyasa fiyatlarının temayülü, geçen yıllardaki tat
bikatların neticeleri gibi mevzular gözden geçirilmekte 
ve memleketimizin temel maddelerinden biri olan 
demir çelik yönünden sıkıntıya düşmemesi ve yerli 
sanayimizin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alın
maktadır. 

1973 yılı sonlarında ve 1974 yılı başlarında yapılan 
toplantılarda 1974 yılı için; 1974 yılı sonlarında ve 
1975 yılı başlarında yapılan toplantılarda da 1975 yılı 
için tespit edilen rakamlar şöyledir. 

1974 yılı tahminleri 

Uzun hadde mam. ve yarı mamul. 
Yassı yarı mamul. 

1975 yılı tahminleri 

Uzun hadde mamul ve yarı mamul 
Yassı hadde mamul ve yarı mamul 

İhtiyaç 

1 800 000 ton 
1 150 000 ton 

İhtiyaç 
Ton 

1 900000 
1 350 000 

Üretim 

900 000 ton 
600 000 ton 

Gelecek ithalat 
ve stoklar 

—. 
— 

Gelecek ithalât 
Üretim 
Ton 

90Q 000 
600 000 

ve stokları 
Ton 

700 000 
500 00Q 

İthali 
gereken 

900 000 ton 
550 000 ton 

İthali gereken 
Ton 

300 000 
250 000 

1973 yılı başlarında dünya demir - çelik piyasa
larında başgösteren demir - çelik krizi memleketimizi 
de etkilemiş ve alınan tedbirlere rağmen (demir - çe
lik ithalâtı son 2 ay liberasyon I listesine alınarak ta
mamen serbest hale getirilmiş) ithalât yapılamadığı 
için 1974 yılında demir ve çelik istihsal eden mües-
seselerimizce parası alındığı halde teslim edilememiş 
büyük borçlarla girilmiştir. 

, Bakanlığım esnasında tayin edilen ölçüler dahi
linde ithalâta devam edilmiştir. Ancak Bakanlığı
mızca verilen uygunluk belgelerinin listesi ekte 
(ek 1) olup bunların ne kadarının ithal müsaadesine 
bağlandığı Ticaret Bakanlığınca tespit edilebilir. 
Bakanlığımızca verilen uygunluk belgeleri takriben 
% 50 nispetinde gerçekleşebilmektedir. Belge alış -
verişini önleme maksadı ile uygunluk belgeleri prog
ramlanan değerin bir miktar üzerinde verilmektedir. 

1 9 7 4 

Uzun hadde mamul yarı mamul (73.07+73.10+73.11) 
Yassı hadde mamul yarı mamul (73.08 + 73.13) 

1 9 7 5 

Uzun hadde mamul, yarı mamul (73.07+73.10+73.11) 
Yassı hadde mamul, yarı mamul (73.08+73.13) 

Sanayi Bakanlığınca 
uygun görülen 

Ton 

21 321 000 
768 000 

Sanayi Bakanlığınca 
uygun görülen 

Ton 

246 884 
150 692 

Fiilen gelen 
Ton 

742 843 723 
454 739 143 

1974 yılı belgeleriyle 
ve 1975'te fiilen gelen 

Ton 

432 545 350 
69 816 780 
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Bu durumda tüketim tahminlerine uygun nispetler
de ithalât yapıldığı ancak 1974 yılında geçirilen 
memleket çapındaki hadiselerden ötürü (Kıbrıs Ha
rekâtı gibi) yatırımlar büyük ölçüde aksadığı için 
tüketim beklenilen seviyede olamamış ve stoklarda 
birikmeler meydana gelmiştir. 

Bakanlığım ve halef selef olduğum Sayın Meh
met Gölhan zamanında yapılan ithalât durumları 
(Ek. 1) ekli listede gösterilmiştir. 

Her iki dönemde de ithalât için sanayicilere ön
celik verilmek şartıyle ithalâtçılara da müsaade edil
miştir. 

Tespitlerimize göre ithalâtın takriben % 70'i sa
nayiciler trafından yapılmıştır. Memleketimizin ih
tiyacını karşılayabilmek için bir miktar da ithalâtçıya 
müsaade edilmiştir. 

1975 yılı başından itibaren stoklarda bulunmayan 
ve yerli imali olmayan çeşitler için ithal müsaadesi 
verilmiştir. Bu miktarlar tespit ettiğimiz ithal ihti
yacı rakamlarıyle uygunluk arz etmektedr. 

Belge satışlarının umumiyetle ithal tahditlerinin 
konduğu dönemlerde ortaya çıktığı bir hakikattir. 
Bunların Bakanlığımızca tespit edilmesi imkânı mev
cut değildir. 

Yatırım faaliyetleri istenilen hıza ulaştığı takdir
de mevcut stoklar 3 - 4 aylık ihtiyaca cevap verebile
cek durumdadır. Esasen kalkınmakta olan memleke
timizde her an asgarî 2 aylık bir stok bulundurulma
sında zaruret vardın Bu stokların büyük üretici 
müesseselerimizde olması da normaldir. Halen stok
larda olmayan ve yerli üretici firmalarda yapılamı-
yan çeşitler dışında demir - çelik konusunda hiçbir 
ithal müsaadesi verilmemektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

2. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Mersin İlk-
öğretmen Okulunda çıkan olaylara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ceva
bı (7/576) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

îçel Milletvekili 
Nazım Baş 

1. 8 Mayıs 1975 tarihinde Mersin İlköğretmen 
Okulunda çıkan öğrenci çatışmasında Okul Müdürü 
Mahmut Sümer'in okul bahçesine çıkarak «Faşistler 
bizi öldürecek İstanbul'da bir soydaşımızı Öldürdüler 
hodri meydan faşistleri ezmeden karşıma çıkmayın» 
diye öğrenci çatışmasını tahrik ettiği doğru mudur? 
Doğru ise ne gibi kanunî işlem yapılmıştır. 

2. Aynı olayların başlangıcının: Deniz Gezmiş 
ve Yusuf Aslan'ın ölüm yıldönümüne isabet etmesi 
ve bu münasebetle sol eğilimli öğrenciler tarafından 
ölüm yıldönümü anma toplantısı için hazırlıklar ya
pıldığı ve bu hazırlıkların Mersin TÖB-DER şubesi 
tarafından el altından desteklendiği doğru mudur? 
TÖB - DER şubesine öğretmenlerin dışında öğret
men okulu öğrencilerinin devamlı şekilde girip çık
maları ve bazı siyasî faaliyette bulunmaları kanunî 
midir? 

3. Mersin İlköğretmen Okulunda öğrencilerin 
öğrenim yapmalarına mani olan ve devamlı huzur
suzluk çıkaran idareci, öğretmen, öğrenciler hakkın
da şimdiye kadar ne gibi bir kanunî tedbirler alın
mıştır ve ne gibi işlemler yapılmıştır. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 4 . 7 .1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - irtibat 
Sayı: 031-2/269 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 5 . 6 . 1975 tarih ve 7/576-2489/20615 

sayılı yazınız. 

îçel Milletvekili Nazım Baş'ın yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

îçel Milletvekili Nazım Baş'ın yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız 

8 Mayıs 1975 tarihinde Mersin ilköğretmen Oku
lunda çıkan öğrenci çatışması ile ilgili olarak Ba
kanlığımız müfettişince yapılan tahkikat sonucu dü
zenlenen rapor örnekleri ilişikte sunulmuştur. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 6 . 1975 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 
Sayı: Tef. Tah. 425.2 (76) - 15657 

Bakanlık Müşavirliğine 

îlgi : 18 . 6 . 1975 gün ve 1265 sayılı yazınız. 
Yazınız ekinde gönderilen İçel Milletvekili Nazım 

Baş tarafından verilen soru önergesinde belirtilen 
hususlarda, Teftiş Kurulu Başkanlığınca alınan 
15 . 5 . 1975 gün ve 3884 sayılı mucip gereğince, 
Bakanlığımız Müfettişince yapılan soruşturma so
nucu düzenlenen 26 . 5 . 1975 gün ve 30 sayılı rapo
run, sonuç ve kanaat bölümünde : 

A) Olayların doğuşu, gelişmesi ve neticesiyle ilgili 
olarak : 

1. Mersin tlköğretmen Okulu öğrencileri arasın
da vukubulan 8 . 5 . 1975 tarihindeki olay, doğrudan 
doğruya ideolojik menşeli bir öğrenci çatışması nite
liğinde değildir. îki öğrencinin kişisel nedene dayalı 
olarak başlattığı basit ve mevzii bir kavganın, bu 
iki öğrencinin taraftarları arasına süratle yayılıp, 
gruplar arası bir kavga şekline dönüşmesidir. 

2. Olay, mahalli Emniyet,. Jandarma kuvvetle
riyle okul yönetici ve öğretmenlerinin yerinde ve za
manında müdahalesi ve alınan tedbirlerle bertaraf 
edilmiş, büyüyüp gelişmesi önlenebilmiştir. 

3. Olaylar sırasında kesici, ateşli silahlarla özel 
surette hazırlanmış herhangi bir araç kullanımamış-
tır. 

4. 11 öğrencinin kavga sırasında çeşitli yerlerinin 
hafif şekilde yara ve bere aldıkları, bunların süratle 
hastaneye sevkedildikleri ve ayakta yapılan tedavilerini 
müteakip bırakıldıkları anlaşılmaktadır. 

5. Mahallî Cumhuriyet Savcılığı olaya el koymuş 
olup, adlî yönden gereken kovuşturmayı yürütmekte
dir. 

6. Olaya sebebiyet verdikleri anlaşılan 21 öğren
ci hakkında, Okul Disiplin Kurulunca gereken işlem 
yürütülmektedir. 

7. Mersin Valiliğince alman karar gereğince, 
okulun 21 Mayıs 1975 sabahına kadar tatil edilmesi, 
kararda belirtilen gerekçeler muvacehesinde isabetli 
olmuştur. Genel Tatile 6 iş günü kala yapılan bu ta
tilin eğitim ve öğretimi büyük ölçüde etkilemediği, 
bu yönde gereken tedbirlerin alındığı anlaşılmıştır. 

8. Okul idareci ve öğretmenlerinin, olayın vu
kua gelmesini etkileyecek, tahrik ve teşvik edici tu
tum, davranış ve sözlerine raslanmamıştır. Sadece 

olay sırasında önemli bir tahrik unsuru niteliğinde 
olmamak üzere Okul Müdürü Mahmut Sümer ve Ma
tematik öğretmeni Ahmet Çetin tarafından sarf edilen 
ihtiyatsızca sözler nedeniyle, kenditeri kusurlu bir 
tutum içinde bulunmuşlardır. 

9. Bu son olaya kadar, okulda özellikle ideolo
jik menşeli önemli bir olayın vukubulmadığı anlaşıl
maktadır. 

10. Halen Mersin İlköğretmen okulunda öğrenci
ler arası, ideolojik menşeli bir gruplaşmanın mevcut 
olduğu, özellikle bu öğretim yılı başında değişik öğ
retmen okullarından cezalı olarak mecburi nakil 
suretiyle gelen öğrencilerin gruplaşmayı belirgin hale 
getirmekte etkili oldukları, ayrıca öğrencinin dışarı
daki ideolojik yönlü bazı kuruluşlarla devamlı temas
larının önlenememesinin de büyük ölçüde gruplaşma
yı körükleyip, geliştirdiği anlaşılmaktadır. 

11. Öğrenciler arasında mevcudiyeti kabul edilen 
ideolojik gruplaşmada, yönetici ve öğretmenlerin, bir 
takım söz, davranış, tavsiye ve telkinlerle tahrik ve 
teşvik unsuru olduklarına dair herhangi bir delil veya 
emare mevcut değildir. Bilakis tüm öğretmen ve yöne
ticilerin işbirliği içerisinde, bu gruplaşmalara ve bu
nun sonucu doğabilecek olaylara mani olmak üzere 
büyük bir çaba harcadıkları anlaşılmaktadır. Nitekim 
öğretmen ve yöneticiler arasında da belirgin bir grup
laşma mevcut değildir. Bütün bunlar, öğrencilerarası 
gruplaşmanın gerçek menşeinin dışta olduğunu, dışta 
şartlanmış olarak okulda bir araya gelen öğrencinin, 
esasen heyecanlanmalarını, düşünce ve inanışlarını 
kendilerine saklamak, karşıdakinin düşüncelerine say
gılı olabilmek olgunluğunda bulunamamaları nedeniy
le, küçük vesilelerle çatışmalara yöneldiği, okulların 
da maalesef bu kötü şartlanmanın olaya dönüştüğü 
bir sahne haline geldiğini göstermektedir. Mersin İlk
öğretmen Okulunda, bu mütalaamızın açık bir örne
ğini görmek mümkündür. 

B) Okulun bazı yönetici ve öğretmenlerinin so
rumlulukları ile ilgili Okul Müdürü Mahmut Sü
mer'in durumu : 

Yaptığımız inceleme ve soruşturma sırasında tes
pit olunarak, yukarı bölümlerde açıklanan hususlara 
göre, Müdür Mahmut Sümer, 

1. Olaylar sırasında heyecan halinde bulunan bir 
grup öğrenciyi göstererek, Polise hitaben «Bunlardan 
şikâyetçiyim, bunları alın götürün» şeklindeki ihti
yatsızca ve peşin hükümle sarfettiği söz sebebiyle bir 
grupu koruyormuş durumuna düşmüş, diğer öğren
ci grupunun husumetini üzerine çekerek, kendisine 

— 048 — 



M. Meclisi B : 100 4 . 7 s 1975 O : 3 

karşı çok ağır sözler sarf edilmesine ve ithamlar yö
neltilmesine zemin hazırlamıştır. Esasen, zaman za
man sert tutumları ve kusurlu hareketleriyle 
her iki grup tarafından da taraflı gibi gö
rünen müdür, bu sözüyle de gruplardan birinin şid
detli tepkisine ve husumetine hedef olmuştur. Burada 
hemen belirtmek gerekir ki, Müdür Sümer'in öğren
ciler arasında mevcut ideolojik menşeli gruplardan 
bir tanesine katıldığı veya onları desteklediği söylene
mez. Nitekim olaylar sırasında gruplardan biri tara
fından bu şekilde suçlandığı anlaşılan müdürün bir 
süre önce de karşı grup tarafından yayınlanan bir bil
diri ile (Ek : 31) aksi yönde ve daha ağır, şekilde suç
landığı görülmektedir. Bu duruma göre, Müdür Mah
mut Sümer'in belirli bir ideolojik düşünceye mütema
yil veya bir grupa iltizam etmiş hali yoktur. Bütün 
tanıklar, onun tutum ve davranışı ile zaman zaman her 
iki grupunda aşırı hareketlerini önlemeğe çalıştığı, bu 
konuda sert çıkışlar yaptığı hususunda birleşmektedir
ler. Ne varki, Müdür Mahmut Sümer'in son olayda 
olduğu gibi kusurlu söz ve davranışlarıyle bazen bir 
grupun, bazen diğer grupun husumetini üzerine çek 
tiği, tepkilere yol açtığı da bir gerçektir. 

2. — Öğrenci gruplaşmasına daha ziyade dış et
kilerin sebep olduğunu delilleriyle göstermeğe çalışan 
Müdür Mahmut Sümer, öğrencinin bu etkilerden uzak 
kalabilmesini teminen müessir tedbirlere yönelmemiş, 
il yöneticileriyle bu konuda gereken işbirliğini sağlaya
mamak suretiyle, görevinin ifasında kusurlu hareket et
miştir. 

3. — Tatil kararının alınması üzerine öğrencilerin 
süratle ve intizam içinde memleketlerine gönderilme
sini sağlamak amacıyle, herhangi bir tedbir almak lü
zumunu duymamış, bir bakıma öğrencisini okul dışın
da bazı kuruluşlara başvurmağa ve onlardan yardım 
talebinde bulunmağa mecbur bırakmıştır. 

4. — Son olayla ilgili olarak, yukarıda belirtilen 
kusurlu tutum ve davranışlarına rağmen, Müdür Mah
mut Sümer'in, Okul öğretmenleri arasında iyi bir ahenk 
sağladığı, gerek öğretmen gerek öğrenciler arasındaki 
gruplaşmaları önlemek amacıyle, samimi gayret sarfet-
tiği, bütün tanıklarca ifade edilmektedir. Ancak, onun 
son olaylar nedeniyle büyük öğrenci grupu tarafından 
«Katil Müdür, seni istemiyoruz...» şeklinde hakarete 
uğrayacak derecede suçlanıp öğrenci üzerinde bir al-
lerji ve güvensizlik yaratmış olması, aynı okulda hu
zurla görev yapmasını güçleştirmiştir. 

Matematik Öğretmeni Ahmet Çetin'in durumu 

Adı geçen öğretmen olayları sırasında, öğrencile
rin heyecanlı bir zamanında «Olaylara, dışardan oku
lumuza gelen öğrenciler sebebiyet veriyor» şeklinde
ki sözü ile küçük ve belirli bir grup öğrenciyi ön yar
gı ile itham altında bırakmış, onların tepkisine yol aç
mıştır. Bu suretle kusurlu söz ve davranışıyle bir öğ
retmenin sahip olması gerekli ağırbaşlılık, vakar ve 
ihtiyadı gösterememiştir. 

Buna göre : 

A) inzibatî yönden 

1. — Raporumuzun 11 l/B bölümünde durumu 
açıklanan Mersin İlköğretmen Okulu Müdürü Mah
mut Sümer'in, aynı bölümün 1, 2 ve 3 ncü maddele
rinde belirlenen fiilleri, 1702 sayılı kanunun 20 nci 
maddesinin 1 ve 3 ncü fıkralarına temas etmekte, ay
rıca tekerrür eden bu kusurlu fiiller nedeniyle mües
sese manen zarara uğramış bulunmaktadır. Bu itibar
la, kendisinin bir (Tevbih) cezası ile tecziyesinin uy
gun olacağı; 

2. — Raporumuzun 11 l/B bölümünde belirtilen ve 
1702 sayılı kanunun 20 nci maddesinin 1 ve 3 ncü fık
ralarına temas eden fiilinden dolayı, Mersin İlköğret
men Okulu Matematik Öğretmeni Ahmet Çetin'in, 
bir (îhtar) cezası ile tecziyesinin uygun olacağı : 

B) idarî yönden 

Raporumuzun 11 l/B bölümünün 4 ncü maddesin
de belirlenen durumu dikkate alınarak Mahmut Sü
mer'in, başka bir ilköğretmen Okulu Müdürlüğünde 
bir süre daha denenmek üzere, Mersin ilköğretmen 
Okulundan alınmasının kendi ve müessesenin huzuru 
bakımından yararlı olacağı, 

Kanaatinde bulunduğumu, saygılarımla arz ve 
teklif ederim» denilmektedir. 

Müfettiş teklifi istikametinde, ilgililer hakkında ge
rekli işlemler yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Öğretmen Okulları Genel Müdürü 

imza 
Ayvaz Gökdemir 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Karahisar - Dinar ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyuna ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyraz'in yazılı cevabı (71590) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
30 . 5 . 1975 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Afyon ili Dinar ilçesine bağlı Kadılar köyü, 
Ergenli köyü ve Karabedir köyleri halen susuzdur. 
Bu köyler ne zaman içme suyuna kavuşacaktır? 

2. Kadılar köyü içme suyu için açılan sondaj 
kuyusu niçin faaliyete geçirilmemiştir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Basın - Yayın ve 4 . 7 . 1975 
Halkla İlişkiler 

Daire Başkanlığı 
Sayı : 11-1552 

06396-7/590-2520 
Konu : Afyon Karahisar Milletvekili Sn. 
Süleyman Mutlu'nun yazılı soru öner
gesi. 
T. B. M. M. Başkanlığına 

İlgi : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
16 . 6 . 1975 gün ve 72/053.58/607 sayılı yazısı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu'nun «Afyon ili Dinar ilçesine bağlı Kadılar, 
Ergenli ve Karabedir köylerinin içmesuyu ihtiyaçları 
ve Kadılar köyünün içmesuyu için açılan sondaj ku
yusunun faaliyete geçirilmeyiş nedenine ilişkin» olarak 
yönelttikleri yazılı soru önergesinin cevabı ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
lu'nun «Afyon ili Dinar ilçesine bağlı Kadılar, Ergenli, 
Karabedir köylerinin içmesuyu ihtiyaçları ve Kadılar 
köyünün içmesuyu için açılan sondaj kuyusunun 
faaliyete geçirilmeyiş nedenine ilişkin» olarak yönelt
tikleri yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Afyon - Dinar - Kadılar, Ergenli ve Karabe
dir köylerinin içmesuyu ihtiyacı envanter kayıtları
mızda mevcut bulunmaktadır. 

Bu köylerden Kadılar ve Ergenli'yide içine alan 
ve Okçular'la Alpaslan köylerinin de dahil bulun
duğu Afyon - Dinar - Kadılar grupu 1975 yılı içme

suyu proje programında olup, projesi en kısa zamari-
da tanzim edilecektir. 

2. Afyon - Dinar - Kadılar köyü sondajı 1975 
yılı programında yer almaktadır. En kısa zamanda 
sondajı açılacak ve alınacak neticeye göre etüt ve 
projeleri de tanzim edilecektir. 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Millet Meclisinde çalışan personele ilişkin 
sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven'in 
yazdı cevabı(7/598) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tarafınızdan yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygı ile dilerim. 
Eskişehir Milletvekili 

Murat Kâryaoğlu 

1. Millet Meclisi kadrolarında çalışan memur ve 
yardımcı hizmet personelinin, 

a) Memuriyete giriş tarihleri, 
b) Millet Meclisine giriş tarihleri, 
c) Bu memurların 28 . 2 . 1975 ve 1 . 3 . 1975 

tarihlerindeki kadro aylıkları ve 1 . 3 . 1975 tarihin
deki emekliliğe esas aylıkları, tahsilleri, kadro un
vanları ve aldıkları yan ödemeler nelerdir? 

2. Millet Meclisinde halen ne kadar sözleşmeli 
personel çalışmaktadır ve her birine ne kadar ücret 
ödenmektedir. 

3. Millet Meclisinde İş Kanunu kapsamında ça
lışanlar var mıdır; varsa kaç kişidir? 

4. Millet Meclisinde Millet Meclisi üyelerini, 
memurları ve diğer ilgilileri ilgilendiren kaç tane yö
netmelik vardır; konuları, kabul tarihleri ve Resmî 
Gazetede yayın tarihleri nelerdir? 

5. Millet Meclisi memurlarının Millet Meclisi 
Kitaplığından yararlanma olanakları var mıdır; usu
lü nedir? 

6. Millet Meclisi memurlarından birbirleri ile 
kan veya sıhrî hısım durumda olanlar var mıdır; 
varsa adları ve çalıştıkları müdürlüklerin adları ne
lerdir? 

7. Millet Meclisinde çalışan yardımcı hizmet sı
nıfına mensup kimselerin çalışma saatleri nedir; kim
ler tarafından nasıl saptanmıştır? 

8. Millet Meclisi personelinin yararlanacağı bir 
dinlenme kampı var mıdır? Kampa iştirakler nasıl 

(*) Bu soru cevabına ekli cetveller çokluğu ne
deniyle yayınlanamamıştır. Kanunlar Müdürlüğün
deki esas dosyasındadır (7/598) 
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saptanmaktadır? Yöneticiler kimler tarafından tes
pit edilmiştir. 

9. Millet Meclisi Bütçesinden Millet Meclisi 
Memurları Yardımlaşma Sandığına her yıl ne kadar 
para ayrılmaktadır. Bu paranın sarf şeklinin dene
timi kimler tarafından nasıl yapılmaktadır? 

10. Millet Meclisinde memur istihdamında ih
tisaslaşma var mıdır? Örneğin Kütüphane Müdür
lüğünde kütüphanecilik eğitimi görmüş, Kanunlar 
Müdürlüğünde hukuk tahsili görmüş kaç memur var
dır ve diğer memurlara oranı nedir? 

12. Millet Meclisinde çalışan memurlardan kaç 
tanesi hangi yabancı dili bilmektedir; lisan bilenler
den kaç tanesi Dış Münasebetler Müdürlüğünde ça
lışmaktadır? 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1975 

Zatişleri, Evrak, Arşiv ve 
Eğitim Birimi Müdürlüğü 

No. : 1901 
Sayın 

Murat Kâhyaoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

Başkanlığım tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için vermiş olduğunuz sorularınızın cevabı sı
rası ile aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

1. 1897 sayılı Kanunun gerektirdiği çalışmalar 
nedeniyle personelin durumları henüz belli olmamış
tır. 

Esasen, bir No. lu sorunuzun cevabı uzun bir ça
lışmayı gerektirmekte, personelin şahsî durumlarına 
hitap etmektedir. Yan ödemelere ait liste ilişiktir. 

2. Millet Meclisinde halen 7 adet sözleşmeli 
personel çalışmaktadır. Bunların birisine 2 500 TL. 
diğerlerine 2 000'er TL. aylık ücret ödenmektedir. 

3. Millet Meclisinde İş Kanunu kapsamında ça
lışan personel yoktur. 

4. Millet Meclisi üyeleri, memurları ve diğer il
gilileri ile ilgili yönetmeliklere ait liste ilişiktir. Bu 
yönetmelikler Millet Meclisi iç bünyesini ilgilendirdi
ğinden Resmî Gazetede yayınlanmamıştır. 

5. Millet Meclisi Kitaplığından, Millet Meclisi 
personelinin halen faydalanma olanağı bulunmamak
tadır. 

6. Millet Meclisi memurlarından birbirleri ile kan 
veya sıhrî hısım durumunda olanların listesi ilişik
tir. 

7. Millet Meclisinde çalışan yardımcı hizmetler 
sınıfındaki personelin çalışma saatleri, yasama organı 
üyeleri ve memurların görevlerini gereği gibi yapma
larını sağlamak amacı ile öteden beri olduğu gibi 
Meclis yöneticilerince tanzim edilmektedir. 

Meclisin çalışma özelliği nedeniyle diğer Devlet 
kuruluşlarında olduğu gibi belli bir başlangıç ve bitiş 
saati tespit edilmemiştir. 

8. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu per
sonelinin ihtiyaca kafî gelmemekle beraber yaz ay
larında müştereken yararlandığı, Yalova'da Millî 
Saraylar müştemilâtına dahil binalarda dinlenme 
kamp yeri vardır. 

İştirakler kamp yöneticileri tarafından yılın genel 
fiyatlarına göre saptanmaktadır. 

Yöneticiler Millet Meclisi Genel Sekreterliğince 
seçilmektedir. 

9. Millet Meclisi Bütçesinden Millet Meclisi 
Memurları Yardımlaşma Sandığına, personelin öğle 
yemeğine katkıda bulunma amacı ile diğer kuruluş
larda da olduğu gibi Maliye Baaknlığının teklifi üze
rine Bütçe kanunları ile tespit edilen miktar öden
mektedir. Bu miktar 1975 yılı için şahıs başına 150 
kuruş olarak saptanmıştır. 

Denetim, Başkan adına İdare Amirliği ve Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu tarafından yapıl
maktadır. 

10. Millet Meclisine memur atamasında hizmetin 
özelliği dikkate alınmaktadır. 

a) Kitaplık Müdürlüğünde mevcut 24 personel
den 6 memuru Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinin 
Kütüphanecilik bölümü mezunudur. Oranı % 25'tir. 

b) Kanunlar Müdürlüğünde mevcut 68 perso
nelden 7'si Hukuk Fakültesi mezunudur. Oranı 
% 10,29'dur. 

11. Millet Meclisinde Devlet lisan imtihanını 
vermiş bir personelimiz mevcut olup o da, Dış Mü
nasebetler ve Protokol Müdürlüğünde istihdam edil
mektedir. 

5. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Erdemli 
Orman Avukatından bir hâkim hakkındaki soruştur
madan dolayı yerinin değiştirildiğine ilişkin sorusu 
ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı 
(7/601) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Orman Bakanınca aşağıdaki yazılı sorumun ce
vaplandırılmasına delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : Erdemli Orman Bakanlığı Avukatı Sait 
Çelik beş yıldan bu yana bu küçük kentte görev 
yapmakta iken, bir yıl kadar önce Erdemli Adalet 
Partisi ilçe Başkanı Hüseyin Ünal Orman Bölgesin
deki bir kısım arazi üzerindeki ormanı yapmak ve 
sökmek suretiyle kendine mal etmek istemesi (daha 
önce de aynı uygulamayı defalarca yapmıştır) üze
rine hazırlanan tutanak adlî makamlara iletilmişti. 

Adalet Partisi ilçe Başkanı Hüseyin Ünal mah
kemede vaki ikrarı sonucu mahkeme orman suçlusu
nu mahkûm etmişti. Yargıtay'ın kararı onaması 
üzerine hapis cezası kesinleşen suçlu ve mahkûm ilçe 
Başkanı çeşitli yollara başvurduktan sonra kendisine 
verilen bir sağlık raporu üzerine mahkeme yargıcının 
ifadesini yanlış zapta geçtiği yolunda Adalet Bakan
lığına yakınmada bulunmuş devrin Adalet Bakanı 
süratle bir müfettişi Erdemliye göndermiştir. 

işte Orman Avukatı Sait Çelik bu noktada mah
keme yargıcının zaptının gerçeği yansıttığını, üzerine 
yapılan her türlü baskıya rağmen vijdanî bir görev 
addederek beyanda bulunmuştur. 

Bir yargıcın gerçeği yansıtan tutanağı hak
kında yalancı tanıklık yapmayan orman avu
katı Sait Çeliğin isteği dışında görev yaptığı 
Erdemli'den Adalet Partisi ilçe Başkanı suçlu ve 
mahkûm Hüseyin Ünal aracılığı ile başka bir yere 
nakli sağlanmıştır. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 25 . 6 . 1975 
U. No. : 01780 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 . 6 . 1975 gün 7/601-2550/20840 S. Y. C. 
içel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun, Er

demli Orman Avukatının yerinin değiştirilmesiyle ilgili 
yazılı soru önergesi cevabı 2 nüsha olarak ilişikte 
takdim olunmuştur. 

Arz ederim. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Oral Maviağlu'nun Erdemli 
Orman Avukatının yerinin değiştirilmesiyle ilgili 

yazılı soru önergesi cevvabı. 

Saimbeyli Orman İşletmesinin iş durumu ve dava 
mevzularının ehemmiyeti nazara alınarak, kendisin
den daha fazla faydalanılabileceği mülâhazası ile, 
Silifke Orman İşletmesinin Erdemli Bölgesi Avukatı 
Sait Kılıç, Saimbeyli Orman İşletmesi Avukatlığına 
nakledilmiş olup, tayininde başkaca bir sebep bulun
mamaktadır. 

6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öztürk-
çe sözlükler kullanıldığı için imha edilen Millî Eği
tim Dergisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı. (7/605) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aralığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

5 . 6 . 1975 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 

29 Mayıs 1975 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 
1 nci sayfasında «Öz Türkçe kullanlıdığı için 350 000 
liralık Millî Eğitim Dergisi imha edildi.» şeklinde 
bir haber yayınlanmıştır. 

1. 350 000 TL. si ödenerek hazırlanan 4 aylık 
Millî Eğitim Dergisinin yazılarında öztürçe sözlük
ler kullanıldığı için yok edildiği doğru mudur? 

2. Haber doğru ise Derginin ortadan kaldırılma
sına kim karar vermiştir? Bu konuda bir bilirkişi 
kurulu kurulmuş mudur? Kurulmuş ise adları? Yok 
edilme kararında bilimsel ölçü ve ilkeler nelerdir? 

3. Derginin yok edilmesinde bilimsellik, objek
tiflik, günlük konuşma dili gözönünde tutulmamış 
ise yok etme kararına katılanlar, hakkında malî, hu
kukî, disiplin yönünden kovuşturma yapılmış mıdır? 
Açılmış ise sonuç nedir? Açılmamış ise sorumlular 
hakkında soruşturma açılması düşnülmekte midir? 

4. 350 000 TL. lık Hazine zararı için sorumlular 
hakkında Maliye Bakanlığınca ve Sayıştay tarafından 
gazete ihbarı üzerine bir işlem yapılmış, mıdır? 

5. Derginin hazırlanması ve yayınlanması sıra
sında çalışan, yazar, editör teknisyen işçi ve diğer 
görevlelerin hizmetleri karşılığı kaybedilen maddî ve 
manevî zarar nasıl ödünlenecektir. 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 4 . 7 . 1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 268 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

Başkanlığının 13 . 6 . 1975 gün ve 77-513/3012 sa
yılı yazıları ekinde alınan Muğla Milletvekili Halil 
Dere'ye ait yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız 

29 Mayıs 1975 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 
1 nci sayfasında «Öz Türkçe kullanıldığı için 350 000 
liralık Millî Eğitim Dergisi imha edildi» başlıklı ya
zıda anlatılan durum varit değildir. Bu sebeple id
dia doğru değildir. 

Dergi, Kasım 1974'ten beri basılmamıştır. 
Basımı yapılmayan bir derginin hamur haline 

getirilmesinin de bahis konusu olmaması gerekir. 

Aksine başlangıçta çok iyi niyetlerle çıkarılan 
bu dergi amaçlarından saptırılmış, tek yönlü bir 
propaganda aracı haline getirilmiştir. 14 aylık za
man içerisinde bir kapak altında sadece iki sayı çı
karılabilmiştir. 

1974 Kasım ayından bu yana dergi, 8 aydır Ba-
sımevinde biriktirilmiş, basımevinin muhtelif yerle
rine adeta gözden uzaklaştırılırcasına atılmıştır. 

Bunun üzerine bu nüshalar toplattırılmış, 21 ve 
22 sayılar bastırılarak çıkarılmıştır. 

Üstelik yazılara ait telif ücretlerinin sahiplerine 
ödemediği de göreve başladığımdan kısa bir süre 
sonra tespit edilmiş derhal ödenmesi cihetine gidil
miştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

7. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Ça
neri'nin Bayramiç Lisesi Müdürüne ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı 
(7/609) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli giri-

4 . 7 , 1975 O : 3 

simin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

9 . 6 . 1975 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

Bayramiç Lisesi Müdürü; bir talebeyi dövdükten 
sonra, aynı talebeye sivri bir cisimle saldırmıştır. 

Yine aynı müdür; gazeteci Metin Tükere de sal
dırmış ve gazeteciyi hırpalamıştır. 

Sağ Cephe Hükümeti iş başına geldikten sonra 
bir parti yanlısı olarak bu gibi hareketlere cesaretle 
girişen bu müdürün idareciliğe devam etmesi sakın
calı değil midir? 

Bayramiç Lisesi Müdürü hakkında ne gibi işlem 
yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 4 . 7 . . 1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031/266 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 .. 6 . 1975 gün ve 7/609-2572/20968 sa

yılı yazınız. 
Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız 

Yazılı soruda; olayın hangi tarihte ve nerede ya
pıldığına dair bir açıklık yoktur. Bu sebeple olayın 
yer ve zamanla ilişkili kurulamamıştır. 

Bu arada gerek Ortaöğretim Genel Müdürlüğün
den, gerek Teftiş Heyetinden ve gerekse Bakanın şah
sına gönderilen yazılardan Bakanlık Özel Kalem Mü
dürlüğüne gelen evraklar arasında böyle bir şikâyet 
konusunu ihtiva edecek herhangi bir dilekçe veya ev
raka rastlanmamıştır. 

Buna rağmen yazılı soru sahibinin beyanlarını 
mesnet ittihaz ederek durumun aydınlığa çıkarılması 
için konuyla ilgili olarak bir soruşturma yapılması, 
acele kaydıyle, Çanakkale Valiliğinden istenmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 
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8, — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü 
ocaklarına devri düşünülen bazı eğitim kuruluşlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem'in yazılı cevabı. (7/611) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırlımasına aracı olmanızı 
saygılarımla arz ederim. 

9 . 6 . 1975 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : Ankara Halk Eğitimi Merkezi ve 9 ncu 
Akşam Sanat Okulu binasının ülkü ocaklarına dev
rinin yapılacağı yaygın söylentiler arasındadır. 

1. Bu devri yapmak üzere okula Hasan Ünal'ın 
Müdür atandığı doğru mudur? 

2. Devir yapılacak mıdır? Yapılacaksa gerek
çesi nedir? 

3. Bu okulda Halk Eğitim Enstitüsünün de açı
lacağı düşünülmekte ve bu yolda çalışmalar başlamış 
bulunmakta idi. Enstitünün açılışından vazgeçiliyor 
mu? 

4. Binlerce yönetici ve öğretmenin nakledilmesi 
için 4 müsteşar yardımcısı Veli Soysaldı tarafından 
bir liste hazırlandığı doğru mudur? 

5. Doğru ise imtihanlar sonunda nakilleri yapı
lacak mıdır? 

6. Nakilde ölçü ne olmaktadır? 
7. Öğretmen Okulları Genel Müdürü Ayvaz 

Gökdemir'in eşi Sevgi Gökdemir'in Gazi Eğitim 
Enstitüsü öğretmenliğine atandığı doğru mudur? 
Doğru ise bu atama imtihanla mı, bilimsel eserlerin
den ötürü mü, lisans üstü eğitiminin gereği olarak mı 
yapılmıştır? 

8. Aynı öğretmenin bu okula daha önce eğitim 
yetersizliğinden atanmadığı doğru mudur? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 4 . 7 . 1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-2/265 
Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 11 . 6 . 1975 tarih ve 7/611-2573/20969 sa
yılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız. 

1. — Ankara Halk Eğitimi Merkezi ve 9 ncu Ak
şam Sanat Okulunun ülkü ocaklarına devri bahis ko
nusu değildir. Böyle birşey olmadığına göre Hasan 
Ünal'ın tayininde sebep bu değildir. 

Uzun süredir vekâletle idare edilen Halk Eğitimi 
Merkezinin daha verimli çalışabilmesi için Hasan 
Ünal Müdür olarak atanmıştır. f 

2. — Devir yapılmayacaktır. 
3. — «Halk Eğitimi Enstitüsü» adiyle bir enstitü

nün açılması konusunda 15 . 2 . 1962 tarihinde yapı
lan VII nci Millî Eğitim Şurasında karar alınmış ise 
de, konu Kalkınma Planlarına girmemiş, sadece, bir 
temenni halinde kalmıştır. 

Ancak, daha sonra «Halk Eğitimi Enstitüsü» veya 
«Halk Eğitimi Yetiştirme Merkezi» açılması hususu
nun 1976 îcra Planında bir tedbir olarak yer alması 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına teklif edil
miştir. 

4. — Önergede belirtildiği gibi, öğretmenlerin nak
ledilmelerine dair Müsteşar Yardımcısı Veli Soysaldı 
tarafından hazırlanmış herhangi bir liste bulunma
maktadır. 

5. — 6 - 1974 - 1975 öğretim yılına kadar eği
tim enstitüleri ile yüksek öğretmen okullarına atan
makta olan öğretmenlerin büyük bir kısmı, Akademik 
kariyer yapmış olanlarla asistanlık yolunu takip ede
rek gelenlerin dışında orta dereceli okul öğretmenle
rinden kıdem ve başarıları tespit edilen istekliler ara
sında yapılmakta idi. Ancak, istenilen müspet sonuç 
sağlanamamış ve bu usulden vazgeçme zarureti doğ
muştur. 

7. — 8 -. Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü 
Edebiyat Öğretmenliğine Sevgi Gökdemir 30 . 5 . 1975 
tarihinde atanmıştır. Esasında 1974 yılında Gazi Eği
tim Enstitüsü öğretmenliği için müracaat eden adı ge
çen hakkında Enstitü Bölümü Öğretmenleri Kurulunun 
yedi üyesinden biri aleyhte, ikisi çekimser ve dördü 
olumlu oy kullanmalarına rağmen, Enstitü Müdürlüğü 
keyfî bir tutumun içine girerek bu atamayı yapmamıştır. 
Sevgi Gökdemir'in yardımcı edebiyat kitapları Talim 
ve Terbiye Dairesinin okullara tavsiyesi sonucu 1972 
yılından beri lise ve dengi okulların I nci II nci III ncü 
sınıflarında okutulmaktadır. Bunun yanında okuttuğu 
derste ve pedagoji sahasındaki bilgisinin, genel kültürü
nün, öğrencilerle öğretim ve eğitim bakımından ilgisi-

' nin pekiyi derecede olduğu, sorumluluk duygusuna sa-
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hip, çalışkan, mevcut programların telkin ettiği esas
ları tam anlamı ile benimseyen, zümre arkadaşları ile 
yapıcı bir işbirliği kuran, çok iyi derecede otoriteye 
sahip bulunduğu, buna karşılık adı geçen öğretmenin 
sicilinde hiç bir olumsuz kayda rastlanmadığı anlaşıl
mış bulunmaktadır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

9. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, fın
dık ihracı ile tespit edilen taban fiyatlarındaki değiş
melere ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
yazılı cevabı (7/620). 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını 
saygıyle rica ederim. 9 . 6 . 1975 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Soru : 
Cephe hükümeti kurularak göreve başladığınız

da fındık ihracında tescil fiyatı kaç dolardı? Daha 
önceki hükümet zamanında ne miktar fındık iç ve ka
buklu olarak hangi ülkelere ve kaç dolardan ihraç 
edilmiştir? 

Hükümet adına destekleme fındık alımı yapan 
Fiskobirliğin elinde üretim yıllarına göre ne kadar iç 
ve kabuklu fındık bulunmaktadır? Fiskobirliğin elin
de bulunan fındıklar üretim alanı olarak hangi bölge
lere aittir, üretim yerlerine göre ayrı ayrı eldeki miktar
ları nedir? 

Fiskobirliğin elinde bulunupta ihraç kabiliyetini 
kaybeden fındık var mıdır? Varsa miktarı, parasal 
değeri, nedir? Üretildiği bölge ve alımı yapan koopera
tif hangisidir? ihraç kabiliyetini kaybeden fındıklar 
hangi yıl ürünüdür? 

Fındık ihracaatında tescil fiyatını sezon başında 
197 dolardan kademeli olarak 168 dolara indirdiğiniz 
ve bu sırada 188 dolardan talepler olduğu doğru mu
dur? ihraç tescil fiyatlarının 168 dolara kadar düşü
rülmesi sonucu maliyenin uğrayacağı zarar ve ziya
nın miktarı ne olacaktır? 

Amerika Birleşik Devletlerinin fındık ithaline uy
guladığı ambargonun ortak pazar ve diğer O. C. D. E. 
ülkelerinin fındık alım ve taleplerine etkisi olmuş mu
dur? 

Fındık ihracaatını teşvik için fındık ihracaatcıları-
na pamuk ve diğer bazı tarım ürünleri ihracaatında 
olduğu gibi, bu ürünlerin ihracaatcılarına uygulanan 
vergi iadesi düşünülüyor mu? Düşünülmüyorsa neden
lerini açıklar mısınız? 

Fındık ihracaatı miktarına göre kademeli olarak 
168 dolara indirildiğinden 1975 yılı fındık taban fiyat
larının tespitinde 168 dolar fiyat esas veya ölçü ola
rak mı kabul edilecek? Geçen yılın destekleme alım 
fiyatı olan 13,50 kuruşun ihracaatta karşılığı 194 do
ları bulduğundan fındık üreticisinin korunması nede
niyle üretim maliyeti ve hayat pahalılığının dikkate 
alınarak 13,50 nin üstünde taban fiyat tespitini, fiyat 
tespitinden önce fındık üretim bölgesi parlamenter
leriyle üretici temsilcilerinin, fındıkla ilgili kuruluşla
rın görüşlerini almayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 27 . 6 . 1975 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
ihracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19-322.99.20/7332 
Konu : Giresun Milletvekili Orhan 

Yılmaz'ın soru önergesi Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.6.1975 tarihli ve 7/620-2589/21058 sayılı 

yazınız. 
Fındık konusunda Giresun Milletvekili Orhan Yıl

maz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıda arz edilmiştir. 

Yeni hükümetin kurulup güvenoyu aldığı 12.4.1975 
tarihinde baz olarak alınan sıra malı tombul iç fın
dık asgarî ihraç fiatı 192 dolar/100 kgr. idi. Daha 
sonra 17.4.1975 tarihinde Türk lirası dolar kurunun 
13,85'ten 14'e çıkarılması üzerine bu fiat 190 dolar 
olarak yeniden ayarlanmıştır. 

— 5&5 — 
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1974/1975 sezonu başında yeni hükümetin güven 
oyu aldığı 12.4.1975 tarihine kadar verilmiş iç fındık 
dış satış tescillerinin miktar ve kıymetleri daha önce
ki iki sezonla mukayeseli olarak aşağıda gösterildiği 

gibidir. (Kabuklu fındık ihracatımız çok cüzî olduğu 
için ayrıca gösterilmemiş % 50 randıman esasma 
göre içe tahvil olunarak rakamlara ilâve edilmiştir.) 

1 . 9 . 1974 — 12 . 4 . 1975 
Miktar 
(Ton) 

Kıymet 
1 000 $ 

1 . 9 . 1973 — 12 . 4 . 1974 
Miktar 

(Ton) 
Kıymet 
1 000 $ 

1 . 9 . 1972 — 12 . 4 . 1973 
Miktar 
(Ton) 

Kıymet 
i 000 $ 

68 589 139 052 121 K 167 193 76 813 97 207 

Son iki yıldaki iç ve kabuklu fındık ihracatımız ithalâtçı memleketler, miktar ve kıymet itibariyle aşa
nda gösterilmiştir. 

İÇ FINDIK İHRACATIMIZ : 

1 9 7 3 1 9 7 4 
Memleketler 

B. Almanya 
D. Almanya 
Avustralya 
Avusturya 
Belci. Lüksg. 
A. B. D. 
Brezilya 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Fas 
Finlandiya 
Fransa 
G. Afrika 
Hollanda 
ingiltere 
irlanda 
ispanya 
israil 
isveç 
isviçre 
italya 
Japonya 
Kanada 
Kuveyt 
Lübnan 

Kg. 

40 076 411 
1 000 597 

197 109 
3S3 076 
558 963 

3 110 151 
— 

396 406 
995 442 
19 927 

— 
6 376 

3 012 071 
38 000 

2 818 021 
2 235 270 

— 
30 00 
52 557 

980 778 
1 882 158 
374 824 
149 009 
877 732 
10 000 
40 726 

$ 

52 911 371 
1 368 057 
247 561 
398 219 
746 309 

3 832 995 
— 

540 800 
1 377 000 

26 770 
— 

8 598 
3 993 118 

48 394 
3 761 624 
2 916 515 

— 
43 825 
69 619 

1 296 737 
2 472 321 
514 165 
203 905 

1 093 267 
13 860 
55 036 

Kg. 

45 757 303 
700 000 
304 000 
344 237 
774 359 

2 405 550 
— 

150 000 
1 021 256 

23 016 
20 000 
16 000 

3 686 858 
1.17 800 

4 261 118 
3 053 023 

— 
40 000 
20 000 

1 446 830 
2 341 749 
719 436 
85 310 
669 532 
6 971 
25 974 

3 

70 
1 

1 
3 

1 

5 

363 978 
211 000 
386 960 
646 804 
155 447 
131 685 

— 
243 000 
572 960 
32 620 
37 446 
21 732 
288 115 
147 023 

6 542 076 
4 

2 
3 
1 

127 973 
— 

54 400 
33 582 
103 955 
678 528 
167 068 
113 715 
883 510 
9 650 
43 094 
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Memleketler 

Macaristan 
Norveç 
Polonya 
Romanya 
Rusya 
Suriye 
Y. Zelanda 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Standart iç fındıklar 

TOPAM 

19 7 3 
Kg. 

271 154 
35 710 

— 
49 281 

14 708 000 
2 000 

— 
263 437 
103 276 

16 087 555 
: 90 766 017 

19 

21 
119 

$ 

361 725 
45 260 

— 
66 500 
080 469 . 
2 560 

— 
361 995 
141 809 
125 953 
226 837 

1 9 
Kg. 

100 000 
160 684 
215 000 

— 
15 450 000 

6 000 
20 000 
135 040 

— 
27 003 642 
111 080 693 

7 4 
$ 

144 000 
239 245 
322 950 

— 
26 165 000 

8 895 
27 600 
221 766 

— 
39 751 827 
170 377 604 

KABUKLU FINDIK İHRACATIMIZ : 

B. Almanya 
D. Almanya 
A.B.D. 
Fransa 
İsviçre 
Japonya 
Kanada 
Kuveyt 
Lübnan 
Norveç 
Polanya 
Romanya 
Rusya 
Suriye 
Ürdün 

21 540 
1 500 000 

2 500 
10 000 

— 
50 

7 000 
6 750 
34 935 
44 875 

2 000 000 
28 030 
23 639 

3 679 319 

14 328 
1 050.000 

3 125 
7 000 

— 
31 

8 470 
4 505 
23 710 
30 864 

1 280 000 
19 789 
16 140 

2 457 962 

4 885 
750 000 

— 
— 

4 000 
— 
— 

15 000 
40 155 
68 788 

1 780 000 
119 280 
12 700 

2 794 808 

4 750 
795 000 

— 
— 

3 .960 
— 
— 

13 386 
34 802 
63 256 

1 804 500 
93 905 
12 400 

2 825 959 

Fiskobirlik elindeki stoklar hakkındaki detaylı bilgilerin yazılı olarak verilmesi fındık ihraç politikamızın 
rgereği mahzurlu telakki olunmaktadır. Ancak bu bilgiler talep edilmesi halinde şifahen verilebilecektir. 

1974/1975 sezonu başında 1 305 krş/kgr. ortak 
dışı taban fiyatı esas alınmak suretiyle fındık asgarî 
ihraç fiyatımız 197 dolar/100 kgr. olarak tespit 
edilmiş, 20.9.1974 tarihinde dolar kurunun 13,50 
TL.'dan 13,85 TL.'na yükseltilmesi karşısında tom
bul sıra iç fındık fiyatımız 192 dolara, daha sonra 
17.4.1975 tarihinde de dolar kurunun 14 TL. ola
rak tespiti üzerine 190 dolara düşürülmüştür. 

Ancak, bu fiyat indirimleri fındık ihracaatımıza 
istenilen canlılığı getirememiştir. Nitekim, aşağıda 
.görüleceği üzere, bir önceki sezonla mukayeseli 

fındık dış satış tescilleri ve fiilî ihracat miktarları 
bu hususu teyit etmektedir. 

7.5.1974 tarihi itibariyle 7.5.1975 tarihi itibariyle 
Satış tescilleri Fiilî ihr. Satış tescil. Fiilî ihr, 

Ton iç Ton iç Ton iç Ton iç 

121.809 87.710 72.376 54.695 
Görüldüğü üzere, içinde bulunduğumuz sezonda 

fındık dış tescilleri bir önceki sezonun aynı devre
sine nazaran 49 433 ton gerilemiş, fiilî ihracattaki 
azalma ise 17 681 ton olmuştur. 
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Bu durum karşısında, Fiskobirlik elinde bulunan 
60 000 ton civarında 1974 mahsulü stokların sezon 
sonuna kadar mümkün olduğu nispette eritilebilme-
sini sağlamak ve tüketimi teşvik etmek amacıyle, 
7.5.1975. tarihinde, birliğin, bu tarihteki cari dış 
piyasa fiyatı olan 183 dolardan başlamak üzere, 168 
dolara kadar inen miktara göre kademeli fiyatlarla 
satış yapması uygun görülmüştür. 

Bu uygulamanın başlatıldığı tarih olan 7.5.1975 
gününden 13.6.1975 tarihine kadar 17 246 ton içr 
fındık dış satış tescili yapılmış bulunmaktadır. 1975 
Nisan ayı boyunca sadece 5 171 ton tescil yapıla
bildiği gözönünde tutulursa, alınan tedbirin yerinde 
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Fdskobirliğin miktara göre kademeli dış satışlara 
başladığı 7.5.1975 tarihinden 13.6.1975 tarihine 
kadar yaptığı satışların çeşitli fiyat kademelerine isa
bet eden miktar ve kıymetleri aşağıda gösterildiği gi
bidir. 

Kademe fiyatı 
$/100/Kgr, 

Satılan miktar 
(Ton) 

Kıymet 

183 
180 
177 
174 
171 
168 

7 518 
850 
960 

1 400 
2 395 
2 587 

13 757 930 
1 530 000 
1 699 200 
2 436 000 
4 095 450 
4 346 160 

Toplam 15 10 27 864, 750 

1975 rekoltesinin 300 000 ton gibi yüksek bir 
seviyede beklendiği gözönünde tutulursa sezon sonu
na kadar stokların mümkün olduğu nispette azaltıl
masına çalışılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır 

Amerika Birleşik Devletlerinin ülkemizden vaki 
fındık ithalâtına ambargo uygulayacağı yolunda ya
yın organlarında haberler çıkmışsa da bunun bilâha
re gerçek olmadığı ve ABD'nde fındık üretim bölge
lerini temsil eden bazı senatörlerin Kongreye ABD 
içinde uygulanan kabuklu fındık standartlarının it
hal edilen fındıklara da uygulanması yolunda yap

tıkları teklifin yanlış yorumlanmasından ileri geldi
ği anlaşılmıştır. Esasen ABD'ne fındık ihracatımız 
iç olarak gerçekleştirilmektedir. 

Vergi iadesi uygulaması halen işlenmiş fındık ih
racatında yapılmaktadır. Bu cümleden olarak; öğü
tülmüş veya kıyılmış fındık ve şeker karışımı füre 
ihracatına % 10 oranında, beyazlatılmış, dilinmiş, 
kıyılmış, öğütülmüş toz ve ezme fındık (polietilen 
torba, selef on paket ve/veya karton kutularda amba
lajlanmış) ihracatına da % 5 oranında vergi iadesi 
uygulanmaktadır. Bu mamullerin bir yıl zarfında bir 
firma tarafından yapılan ihracatının bedelleri topla
mının 1 800 000 doları aşması halinde yukarıda be
lirtilen vergi iadesi nispetleri sırasıyla % 20 ve % 
10'a çıkmaktadır. Söz konusu uygulama, ülkemiz
de üretimi gittikçe artan fındığın işleme sanayiinin 
gelişmesini, tüketim şeklinin çeşitlendirilmesini ve 
işlenerek ihraç edilmek suretiyle döviz getrlerimizin 
artırılmasını teşvik maksadına matuf bulunmaktadır, 

Bakanlığımızda 1975 ürünü fındık taban fiyatı
nın tespiti ve ilânı ile ilgili çalışmalara devam edil
mekte ve bu konudaki hazırlıklar ileri bir safhaya 
ulaşmış bulunmaktadır. Bu meyanda 6.6.1975 günü, 
tespit edilecek taban fiyatı hakkındaki görüşlerinin 
alınması maksadıyla ilgili (kamu ve özel sektör kuruluş
ların davet olunduğu bir toplantı yapılmıştır. Çeşitli 
(kuruluşların yetkili temsilcilerince toplantıda ileri sürü
len görüşler değerlendirilmek suretiyle, iç ve dış piyasa 
şartları da göz önünde bulundurularak ve Hükümet 
Programında da işaret olunduğu veçhile, taban fiyat 
politikaları ile tarım politikasının bütünlüğü titizlik
le korunarak, millî ziraî üretimimize ekonomik, 
teknolojik ve sosyal gerçeklere göre yön veren, ik
lim ve toprak kaynaklarımızın en iyi şekilde değer
lendirilmesini sağlayan ve köylümüzün emeğinin kar
şılığını alabilmesini temin eden bir taban fiyatı tes
pit edilecektir. Fındık üretim böljgesii parlıemenlter-
lerinin, bu konuda, vaki olabilecek değerli tavsiye 
ve mütalâalarının da Bakanlığımızca göz önünde bu
lundurulacağı tabiîdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Başol 
Ticaret Bakan* 

l>W<A ....... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 NCÜ DİRLEŞÎM 

4 . 7 . 1975 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIKMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Ar aslı 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 83 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilirşkin önergesi (10/1 U 

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

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları 
uı saptamak, kurucu v«5 üyelerinin kimlerden oluştu

ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 neü 
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 tssbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Milîet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına il içkin 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 Husan 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) çabşmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek va gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasansn 88 nci ..Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öneri 
ged (10/19) 

9. — İçel Milletvekili öral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, îçel - Aîata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek amaı 
cıyîe Anayasansn 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-; 
turnası açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-: 
daşinın, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın -8S nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeler-i uya* 



nnca 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. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümsrve 13 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

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

16. — 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 Anayasanm 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — 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 maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/4) 

19. — 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) 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Îİçin'm, Dev, 
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'68) (*) 

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldank'mn, Or» 
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü som önergesi. (6/71) (*) 

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştin 



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

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

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

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

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

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 d*ir Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

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

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

16i — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17j — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskln'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakarım
dan sözlü soru önergesi (6/43), 

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

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

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

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

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
miş»* çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

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

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Kars* 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak ifc 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş» 
leri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/58) 

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

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Sos* 
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kaz»"an işçilere dair Çalışma Bakanından söz* 
lü soru önergesi (6/60) 

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

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev; 
!et ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

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

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt< 
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so* 
ı ı önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili Ilışan Arslan'ın, Tu* 
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-* 
na dair Turizm ve Tanıtma Bakarımdan sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

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

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

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

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

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



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

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

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

40. -* Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kürü üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanındar 
sözlü soru önergesi (6/80) 

41. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü sora önergesi (6/81) 

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

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

44. — İçel Milletvekili Nazmı Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

45. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş

kin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/128) 

80. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

86. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
rımdan sözlü soru Önergesi (6/151) (*) 

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

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

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirci'm Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata üişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139") 

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

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

92. — İçel Mületvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ-* 
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lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Şile'nin Göknasîı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakanından sözlü som 
önergesi. (6/160) (*) 

94. ™ İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü som önergesi (6/147) 

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'İn, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi. (6/161) 
(*) 

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

97. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge 
si (6/155) 

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

99. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
mlan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü som önergesi (6/157) 

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

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

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

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

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

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

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

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

108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/170) 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş* 
kin Millî Eğitim Bakanından sfczlü som önergesi 
(6/172) 

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

111. ~ İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilciliklerim 
nıize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

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

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

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

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

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



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

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 

119. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

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

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

122. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

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

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

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göacüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık" 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

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

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

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

132. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

133. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, Hü-: 
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

134. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'm, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

136. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'm, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi. (6/210) (*) 

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

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

139. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade
misinin açıîmasmı geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Milîî Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/195) 

140. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

141. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

142. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. 
R. T. eski Genel Müdürüyle 'ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201). 



143. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüTün, 
Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin Baş
kandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

144. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö
nüTün, Evlenen Bayan Öğretmenlerinin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLER İYİ E 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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) 

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

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa 
tıîması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanuica. Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(İ/l43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 11 . 1974) 

4. - - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 .1975) * 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em-
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lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alnıma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahnıan Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun, teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

10. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrası a bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısi : 181) (Dağıtma tarihi : 1.6 . 6 . 1975) 

X I I . — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma vs Plan komisyonları raporları (2/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

12. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
vs Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) • 



X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

14. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6.1975) 

15. — Romanya?da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve tdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyen 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağürnı 
tarihi: 16.6.1975) 

16. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayisı : 191) (Dağıtma Tarihi : 17;6.1975) 

17. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüyeyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 6 . 1975) 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1975) 

19. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 

X 20. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1 /290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

X 21. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka

nun tasaıısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Dağıt
ma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına 
İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma 
Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 23. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta 
dil. Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma Tarihi ; 26 . 6 .. 1975) 

X 24. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (Da
ğıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X. 25. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi 
ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve 
Dışişleri komisyonları raporları, (i/256) (S. Sayısı : 
198),(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

26. — Yozgat Milletvekili llhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 27. —Ege Üniversitesi 1975 yılıBütc*» Kanunuvrı 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Sena
tosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Sena
tosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) 

28. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatli, Gi
resun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşının, 
Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Maniaa 
Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve 
içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 2/375, 2/412, 
2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1975) 
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29. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce

za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 
13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/140, 
2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi S. Sayısı : 
70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. Sayısı :483) 
Dağıtma tarihleri : 20 , 6 . 1974, 1 1 . 2 . 1975) 

30. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 
arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 2/81) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 26 . 6 . 1974, 
1 . 7 1975) 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 .. 1975) 

32. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
ncı maddesinin tadiline dair Kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma 
Tar ihi : 1 .7.1975) 

33. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7.1975) 

34. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 2.9.1971 
günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. Sayısı : 204) (Da
ğıtma Tarihi : 1 .7.1975) 

35. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bir 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 
205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7.1975) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihinde Akte-
dilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren 
Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Tarihi : 1.7.1975) 

X 37. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) (S. Sa
yısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 .7.1975) 

X 38. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arka
daşının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı 
Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

39. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 2 arka
daşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/215; 2/76; C. Senatosu : 2/87) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 67 ve 67'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihleri : 12 . 6 . 1974, 
2 . 7 . 1975) 

40. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

41. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 17 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kaldı
rılmasına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7. 1975) 

(100 ncü Birleşim) 


