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îmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok, 13 . 1 . 1976 
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16 . 7 . 1967 tarih ve 693 sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
Geçici 7 nci madde eklenmesine dair Kanun tasarısı 
ile, 

Bursa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanunu tasarısının geri gönderilme
sine dair Başbakanlık tezkereleri okundu; adı geçen 
tasarıların geri verilecekleri bildirildi. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının, Üniversitelerdeki öğrenci hareket ve çatışma
larının nedenlerini saptamak amacıyle. (lC|/39) 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 arkadaşının, 
rüşvet olayının nedenlerini saptamak amacıyle. (1Q/4C|) 
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Haydarpaşa Silosunun Toprak Mahsulleri Ofisi 
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Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'ın, yazılı cevabı. (7/923) 442:443 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkadaşı
nın, toplumumuzda anarşi yaratarak anayasal düzeni 
yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alınacak tedbir
leri saptamak amacıyle, (10|/41), 

Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arkadaşının, 
gül üretimini geliştirmek, üreticinin örgütlenmesini 
ve finasmanını sağlamak için gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle. (lC|/42), 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 arkadaşı
nın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bugünkü sta
tüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uygun olup ol
madığını ve meydana gelen olayların gerçek neden
lerini saptamak amacıyle. (1GI/43), 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 arkada
şının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsıntıyle can 
ve mal kaybına sebep olan konutlar için alınacak ted
birlerle, Lice deprem felâketzedelerine gönderilen yar
dımın yerine ulaşıp ulaşmadığını saptamak amacıyle, 
(1CI/44), 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 arkadaşı
nın, vergi iadesi sisteminin aksayan yönlerini tespit 
etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbikini sağla
mak ve ihracatın hangi sektörde yapılırsa Türkiye'nin, 
yararına olacağını saptamak amacıyle. (10/45), 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacılığının so
runlarını tespit ederek gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle. (lıfij/46), 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 9 ar
kadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına daha et
kili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe yapılması 
gereken hizmetleri saptamak amacıyle. (101/47), 

»>•<« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 arkadaşı
nın, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun olarak ça
lışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atamalarda baş
ka nedenlerin bulunup bulunmadığını saptamak ama
cı yle, (lCj/48) birer Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergeleri okundu; gündemdeki yerlerini alacak
ları ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 

Samsun Milletvekili' Doğan Kitaplı'nın, Anayasa 
Komisyonu, 

Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın da Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerinden çekil
diklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır; ışıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

1. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, İz
mir'deki son olaylar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen sayın üye
lere söz vereceğim. 

İzmir'deki son olaylar hakkında Gündem dışı ko
nuşmak üzere, buyurun Sayın Yüksel Çakmur. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Anayasa Komisyonu ile, 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki açık üye

liklere Adalet Partisi Grupunca gösterilen adaylar 
seçildiler. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından: 

15 Ocak 1976 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.55'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Gaziantep 

Rasim Hancıoğlu Mehmet Özmen 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Saygı değer Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye zorlu günler geçirmektedir. Yurdumuz
da tam bir iç savaş görüntüsü vardır. Can güvenliği 
kalmamıştır. Öldürülen insanlara her gün bir yenisi 
eklenmekte ve öldürülenlerin kimler tarafından öldü
rüldüğü, yüzlerce insan önünde gündüz işlenen cina-

• • <mm^ ı • 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ: HaUl Karaatlı (Bursa), Mehmet özmen (Gaziantep) 

• * 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı Birleşimini açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR. 
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yetlerin kimler tarafından gerçekleştirildiği her ne
dense saptanamamakta, bu yüzden katiller, saldır
ganlar korkusuzca iktidarın koruyucu kanatları al
tında yeni cinayetleri rahatlıkla, insafsızca işleyebil-
mektedirler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

İktidar tarafından ortaya çıkarılan Frankeştayn 
benzeri komando denilen canavar, unutulmamalıdır 
ki, azgınlığına ve kudurganlığına set çekilmez aşa
maya ulaştığında, iktidarın bugün kendilerini vur
dumduymazlık içinde zevkle seyreden koalisyon ka
natlarını acımasızca ezebilir. 

Bugün demokrasinin ve özgürlüklerin en sağlam 
güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi olduğundan, sal
dırıları sürekli biçimde C. H. P.'ye yönelmekte; Cum
huriyet Halk Partisi sokak mücadelelerine çekip ken
disi için puslu havanın yaratılmasını bir strateji ola
rak öngörmektedir uluyan kurt amblemli küçük 
M. H. P. 

Demokrasinin, bağımsızlığın ve barışın en büyük 
güvencesi olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyet Halk Partisi bir kez zayıflatılabilirse, di
ğer sağ partileri rahatlıkla vurucu güçlerini son kez 
harekete geçirerek, sindirip yutabileceği görüşünü 
sinsice bugüne değin uygulayıp kökleştirme çabasını 
gütmüştür Milliyetçi Hareket Partisi. 

Seydişehir'de komandoların saldırıları; zincir ile, 
muşta ile, bıçak ile emniyet güçlerinin önünde adam 
dövmeleri, silâh patlatmaları, sürekli olarak baskınlar 
düzenlemeleri sonucu Devlet gücü silinmiş, yargı or
ganları üyelerinin bile can güvenliği kalmamış, sanki 
ayrı bir komando devleti kurulmuştur orada. 

Bugünkü M. Ç. iktidarı, ülkeyi yaşanmaz duruma 
hızla getirmiştir. M. C. iktidarı döneminde, 0,5 ay 
içinde tam 34 kişi Öldürülmüştür. M. C. iktidarı, 
Cumhuriyet döriemimizin en kanlı iktidarı olarak ta
rihe geçecektir. 

Gençlik olaylarının M. C. iktidarı döneminde baş
ladığı, Ecevit iktidarı döneminde ise hiç bir kanlı 
olaya tanık olunmadığı gerçeği bile, bugün kendine 
«milliyetçi», adını yakıştırarak, Türk Ulusunu ikiye 
bölen iktidarın, olayların içinde öncüsü ve yaratıcısı 
olduğunu kanıtlamaktadır. 

12 Mart Öncesinde tahrikçi ajan ve ajan provaka-
törler aracılığıyle suç ve suçlu yaratılmış ve 12 Mart 
ortamı oluşturulmuştur. Sayın Demirel, Meclis kür
süsünden, Hükümet Programı görüşülürken, «Bir tek 
tahrikçi ajanın adını verin bakayım.» demiş idiyse de; 
başta Mahir Kaynak, Sefer Sayılır, Kubilay Kılıç, 

Muzaffer Köklü, Ahmet Yılmaz, Mahmut Erdoğan, 
Eyüp Temeltaş, Can özbay, Mevlüt Bayraktar, Sezaî 
Akalın, Erdal Gökyüz'ü ajan provakatörü olarak 12 
Mart faşizmini Türkiye'ye getirmişlerdir. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Bugün de kışkırtıcı ajanların, yaratılmış puslu ha
vada kışkırtıcılık görevlerini yerine getirdiği kuşkusu 
vardır. Bir gazete açık açık «Hükümetin, her daire
de istihbarat örgütü kurması gerekir», diye yazabil-
mektedir. 12 Mart öncesinin yetenekli kışkırtıcr 
ajanlarından biri olan Can Özbay, şu anda İstatistik 
Enstitüsü Personel Şube Müdürlüğü görevini yürüttü
ğüne göre, demek ki M. C. Hükümeti, sağcı gazete
nin de belirttiği gibi, Devlet dairelerinde istihbarat ör
gütlerini, bir zamanların faşist Almanya'sında olduğu 
gibi, özene özene kurmaya başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, iki dakikanız var 
efendim. Konuşmanızı ona göre taparlayınız efen
dim. , 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — M. C.'nin Baş
bakanı, Sofya'da komünist militanların mezarına, ken
dine yakın basın organlarında «Meçhul Asker Abi
desine» diye yazdırmaya özen göstererek çelenk ko
yacak; eski bakanlardan biri Bulgarlarla içten ve sı
cak ticarî ilişkiler kuracak; Makarios'un fahrî kon
solosu ile anlaşmalar yapılacak; Aleksi Kosigin, Rus 
yardımı ile gerçekleştirilen İskenderun Demir - Çe
lik Fabrikalarının açılışına resmen davet edilecek; 
Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'la sarmaş 
dolaş olunacak; Bulgaristan'dan enerji alınacak; Ro
manya Başbakanı Çavuşesku ile en yakın ilişkiler ku
rulup Romanya ziyaret edilecek; Devlet Bakanı Baş
buğ Türkeş, «Rusya'dan milyarlarca lira alınacak, 
yollar yapılacak.» diye demeçler verecek; başta sayın 
Demirel olmak üzere, M. C. kadrosu hep bir ağız
dan «Kahrolsun komünistler» edebiyatı yapacak; yurt 
içinde tam bir Mak Karti (Mc. Carty) politikası uy
gulanacak; M. C. tarafından, dağdaki C. H. P.'li ço
ban bile «komünist ilân edilecek»; gülerler adama... 
(C. H. P. sıralarından «Bravo»* sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, bir dakikanız var 
efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Komando sal
dırıları son zamanlarda geniş boyutlar kazanmıştır. 
Hacettepe Üniversitesi ve son olarak gerçekleştirilen 
Ege Mimarlık ve Mühendislik Fakültesiyle, Fen Fa
kültesine silâhlı komando saldırı olayları, komando 
çeteleri için ciddî önlemler almayı koşul kılmıştır. 
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Komandoları kimler maddî güçleriyle destekle
mektedir? Komandoların maddî kaynakları nerededir, 
kimler ve hangi kurumlar Ülkü Ocaklarına para yar
dımında bulunmaktadırlar? Kimler eğitmişlerdir ko
mandoları, kimler öğretmenlik yapmıştır onlara? 

Ancak şunu unutmayalım: Annelerin ve babaların 
ıstırap çekmeleri, evlâtları için her gün heyecanla 
gün sonunu beklemeleri, M. C. iktidarının kısa sü
rede yıkılışı ile Türkiye'de bitecektir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şahap Tomriş'ler yine sahneye çıkmaktadırlar. 
Türkeş, bu kürsüden Emekli Yargıç Albay Şahap 
Tomriş ile, MİT'te görev yapan bu kişi ile ne denli 
ilişkili olduğunu açıklamalıdır. Meydan, artık bazı 
kişilere ve çetelere 'boş bırakılmayacaktır. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur bağlayın efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Cumhuriyet 

Hükümetiniz içinde Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığını yürüten kişi «Gençlerimiz millî silâh 
kullanıyorlar, komünistler komünist yapısı silâh kulla
nıyor, her gençte silâh sevgisi vardır.», diyemez. Böy
le konuşan bir Hükümet temsilcisi halen görev gör
düğüne göre anarşi çıkaranları dışarda boşuna ara
mayalım. Anarşistin başı komandoların başı, Hükü
metin içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, bağlayın efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Ege Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık Fakülte
si ile Fen Fakültesine, Tariş Genel Müdürü Orhan 
Davud'un aldığı bildirilen komando eğilimli işçiler, 
Ülkü Ocaklı gençler saldırı düzenlemişler; savaş dü
zeninde siperlere yatarak iki fakülteyi kurşun yağmu
runa tutmuşlardır. Jandarma Komutanı, «Ateş etme
yin» diyen komandolara karşı harekete geçmiş; ko
mandoları sarmış, komandolar; 10 tabanca, 10 dina
mit lokumu, 20 bıçak, 200 mermi ve çok sayıda zin
cir bırakarak ele geçmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, bağlayın efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Namuslu, yurtsever Jandarma Komutanı Yüzbaşı 
Hanefi Erkan, komandoların üzerinde yapılan arama
da, askerî komandoların kullandıkları boğma telleri
ni ele geçirmiştir. 

Daha önce bir gazeteci arkadaşımız, Kırıkkale'den 
izmir'e gelen Ülkü Ocaklı üyenin mektubunu açıkla

mıştır. Bu mektupta «Zincirini, bıçağını al izmir'e 
gel arkadaşım» diyordu komando. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, bağlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım komandoların üzerinde bulu
nan, millî olmayan Çekoslovak silâhları, Amerikan 
«Herald Trubune»ı gazetesinin CIA'nın bazı ülkelerde 
kargaşalıklar çıkarırken Çekoslovak yapısı silâhlar 
kullanıldığını belirten haberine, ister istemez çağrışım 
yaptırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Ülkü Ocaklarının nerelerden 
beslendiği ve ellerinde bol miktarda taşıdıkları silâh
ları nerelerden... 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, sözünüzü kesiyorum 
efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

... aldığı, hangi maddî olanaklarla bunları sağladı
ğım Türkeş ve M. H. P.'liler açıklamazlar ise, şu anda 
Fransa hapishanelerinde yatan baz morfin kaçakçısı 
M. H. P.'li senatör Kudret Bayhan'dan mı soralım, 
öğrenelim?.. 

Son cümlemdir arkadaşlarım : 
Değerli A. P.'liler. bu Türkeş'e dikkat edin. Bu 

adam bütün Demokrat Partili milletvekillerini Yassı-
ada'ya göndertmiş, 27 Mayıs sabahı Türkiye radyo
larından davudi sesi ile gönüllü spikerlik yapmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, kestim efendim söz
lerinizi. Lütfen terk ediniz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bugün ise 
ortağınız olmuştur. Unutmayın ki bu hortlak sizi de 
boğacaktır. 

Hepinizi saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

2. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, çeltik 
üreticilerinin sorunları hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili sayın Yalçın 
Oğuz, Çeltik üreticilerinin acil sorunları hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun sayın Oğuz. 
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Milletvekilleri, 
Yurdumuzun birçok yörelerinde geçimini yal

nızca çeltik ziraati ile sağlayan büyük bir köylü kesi
minin dert ve dileklerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 
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Çeltik ekimi en zor ve pahalı bir ziraat şekli
dir. Kışın son aylarından başlayan ve ertesi kış ay
larının başlangıcına kadar devam eden, çoluk ço
cuk bütün bir ailenin emeğinin mahsulü olan 
çeltik ekicileri, bu sene, bu ekimden geçimini sağ
lamak bir yana, maliyetini bile karşılayamayacak
ları bir durum ile karşı karşıya bırakılmışlardır. 

Hükümet 1975 yılı mahsulü çeltik için taban fi
yatı olarak 525 kuruş tespit etmiştir. Halbuki Ece-
vit Hükümeti zamanında çeltik taban fiyatı 550 
kuruş olarak tespit edilmiş idi. 

Evvelâ Hükümet maliyetlerin artışım ve para 
değerinin düşmesini hiç nazarı itibara almadan bir 
taban fiyat tespit etmiştir. Taban fiyat tespit etmek
ten maksat ekiciyi düşük fiyatla malını elinden çı
kartmak durumundan kurtarmak ve gerekecekse tes
pit ettiği fiyattan devletin bu mahsulü almasını te
min etmektir. -*—-

Birçok bölgelerde, meselâ geçimini yalnızca çel
tik ekimi ile sağlayan, seçim bölgem Boyabat ve 
Durağan ilçelerinde taban fiyat tespit edilmiş olma
sına rağmen, Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne ka-
daı tek kile çeltik: almamıştır. Esasen buralarda Top
rak Mahsulleri Ofisinin herhangi bir alım faaliyeti 
de bulunmaktadır. Ofis bu ilçelere bir memur gön
dermiş bu memur bir kaç gün dolaştıktan sonra 
ayrılmıştık 

Bugün çeltik müstahsili tespit edilen fiyatın çok 
altında ve hatta maliyetin altında fiyatlarla ürettiği 
mahsulü elinden çıkarmak zorunda bırakılmaktadır. 
Bu sene çeltik mahsulü çok iyidir; ancak, maliyet 
yüksektir. Esasen birçok seneler olduğu gibi, bu 
senede Hükümet tam çeltik müstahsilinin malım 
elinden çıkaracağı sırada, istihsal edilen çeltiğin ye
terli olup olmadığı dahi saptanmadan, çeltik ithalin
den bahsetmekte ve kısmen de ithal etmek suretiyle 
üreticinin mahsulünü ucuz fiyatla elinden çıkarma
ya zorlamaktadır, 

Müstahsilin elinden çeltik büyük tüccarlara ak
tarıldıktan sonra, çeltik ithali lafları durmaktadır. 
Eğer, üreticinin elinden ucuz olarak çıkan mal, tü
keticilere de ucuz olarak intikal etse, bir nebze bu 
durum belki hoş görülebilir. Ancak, tüketici, yine git • 
tikçe artan fiyatlarla pirinç almak mecburiyetinde 
kalmaktadır. 

Bu izah ettiğim durumda, üreticinin alınterinin 
büyük bazı çeltik tüccarlarınca sömürülmesine Hü
kümet yardımcı olmaktadır. Şu mukayese, durumu 

daha da açıklığa kavuşturacaktır; Karakılçık tabir 
edilen çeltiğin 1974 yılı fiyatı 600 kuruş iken, 1975 
mahsulü 450 kuruş; Bersane cinsi çeltik 1974 fiyatı 
525 kuruş iken, 1975'de 415 kuruş; Muratelli cinsi 
çeltiğin 1974 fiyatı 480-485 kuruş iken, W5 yılın
da 390 - 400 kuruştur. Buna mukabil, tüketicinin 
bakkallardan aldığı pirincin fiyatı geçen yıldan da
ha yüksektir. Müstahsilin, tohumluk çeltiğin kilosu 
1974 yılında 600 kuruştan almakta iken, bugün 10 
liradan almak mecburiyetinde kalması da müstahsil 
aleyhinde bir durum yaratmaktadır. 

Hükümetin bu konuda acilen tedbir alarak, çel
tik müstahsilinin alınterinin, emeğinin bir kaç bü
yük çeltik tüccarı tarafından sömürülmesine, hükü
met etme espirilerine ters de düşse, mani, olmalıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. ( C H P sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

?• — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, de
mokratik hukuk devleti ilkelerine yönelen davranış
lar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili sayın Hasan Yıl
dırım, demokratik hukuk devleti ilkelerine yönelik 
davranışlar hakkında, buyurun. 

Sayın Yıldırım, vaktinizi geçirmemenizi bilhassa 
rica edeceğim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Ülkemizde can güvenliği sağlanmadıkça, öğretim 
özgürlüğü geri gelmedikçe, sokaklar kan ve barut 
koktukça, bu kürsü, tartışmalara çok sahne olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de anayasal 
düzen sarsıntı geçiriyor. Evde, sokakta, işyerlerinde 
ve üniversitelerde can güvenliği kalmamıştır. Sorum
lusu; dün Yüce Meclis kürsüsünde, bir bakanlık, bir 
Meclis Başkanlığı için, geçmişine âdeta hakaret eden 
bir zatın dediği gibi, «Af nedeniyle salıverilen genç
ler», değildir. Terör, tedhiş ve şiddet eylemlerini ya
ratanlar bellidir; görmemek için, ya vicdanlar sağır, 
ya da aklen malûl olmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, adam çekinmeden söylüyor, 
«Meşru nizamı korumak için 300 000 gencim Devlet 
kuvvetlerine yardımcıdır.» diyor. «Kırıkkale yapısı ve 
baba yedigârı silâhları kullanıyorlar.» demekle, bir 
örgütün başında olduğunu ve örgütü suça ittiğini açık
lıkla beyan ediyor. 
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Ceza Kanunu karşısında suç sayılan bu eşylemler-
deri ötürü, Cumhuriyet savcıları neredesiniz; Cephe 
Hükümetinin Adalet Bakanı, neredesiniz? 

Daha dün İzmir'de Ege Üniversitesine saldıranla
rın, Ülkü Ocaklarına mensup 152 kişinin gözaltına 
alındığını, üzerinde on Çek yapılı tabanca ile zincir 
ve asker komandolara ait boğma teller bulunduğunu 
Jandarma Yüzbaşısı söylüyor. Orada Jandarma Yüz
başısı Devlet otoritesini gösteriyor arkadaşlar. Bunu, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak kıvançla karşılıyoruz. 
tşte budur Devlet otoritesi. 

Kimdir bu saldırganlar? Amaçları nedir, hak, 
hukuk, insanlık bilmeyen bu zorbaların? Bunlar, 
Türkeş'in, «Bindirilmiş s. s. kıtalarıdır» amaçları ise, 
Atatürk Devletini yıkmak, insan haysiyetine yakış
mayan zorba, faşist bir idare kurmaktır. 

Mussolini ve Hitler'e özenenler şunu iyi bilsinler ki, 
bugünün koşulları, 1920 - 1930 İtalya ve Almanya 
koşullarına benzemiyor. Türkiye'de Hindenburg ve 
Kral Viktor gibi cumhurbaşkanı bulamazlar. Özgür
lükçü demokrasi için gözünü kırpmadan can veren 
gençlik, anayasal rejime saygılı ve Atatürk ilkelerine 
bağlı Silâhlı Kuvvetler varken, karaçetenin istekleri, 
kursaklarında kalacaktır. Ortalığı kana bulayanlar, 
bu heveslerinden vazgeçsinler. 

A. P.'li arkadaşlarım, sakın darılmayın; sırf, 
«Başbakan desinler» diye, insan hak ve hukukunu 
çiğnemeye göz yuman, demokrasiyi tehlikeye sokan, 
inisiyatifi sokaklardaki zorbalara bırakan Hükümet
le, Başkanına bakmayın. Bunca olaylardan sonra, 
İçişleri Bakanımız hâlâ koltuğuna sarılmıştır. Aca
ba, atlayacak bir pencere mi bekliyor Sayın İçişleri 
Bakanımız? 

Değerli arkadaşlarım, milletvekili olarak her bi
rimizin ayrı ayrı sorumluluğu vardır. Henüz zamanı 
geçmemiştir; faşizmin, şiddet saçan kanlı ellerine, 
birlikte, «dur» diyelim. Aksi halde, faşizmin kara-
pençesi idareye hâkim olursa, ortaklığa bakmadan ilk 
önce gırtlağınıza sarılacağından korkarım. Bizden 
söylemesi. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, konuşmacı, açıkça burada partimin liderini 
kasdetmek suretiyle sataşmıştır. 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Sayın Eyüpoğlu, sürenizi geçirmeyin ve yeniden 
de münakaşalara meydan vermeden konuşmanızı ri
ca ediyorum. 

ALÎ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Riayet 
etmeye çalışacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Yüce Mec
lisin. saygıdeğer üyeleri; 

Gerçekten, yurdumuzda, herkesin fikir özgürlü
ğünü, okuma özgürlüğünü, hiç bir sınır tanımadan 
kullanmasını şu Yüce Meclisin içerisinde. tek üyenin 
istemeyeceğine kani olarak huzurunuza çıkıyorum. 

Hal böyle iken, Türkiye'de hiç bir temiz vicda
nın tasvip etmeyeceği, yurt severlik anlayışının, parti
zan anlayışı içerisinde ters bir görünüme bürünme
sini istemeyen hiç bir arkadaşımızın bugünkü olay
ların yanında olamayacağı da bir hakikatken, bugün 
buraya çıkarak, sadece-bir partizanlık anlayışı içeri
sinde meselelere bir hal çaresi getirebilmek veyahut 
da bu zararlı hareketleri bir noktada durdurabilmek, 
temiz yurdumuzun kana bulanmasını önleyebilmek 
için çıkan arkadaşlarımızın konuşmalarını da esefle 
dinliyoruz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Seni parti diye kim hesaba katar, komandocu sende... 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, şu Meclisin içerisinde, şurada bir
takım hareketlerde bulunan arkadaşlarımızın bu ha
reketlerinin de, kendilerinin zavallılığından, kendile
rinin idraksizliğinden geldiğini de şu durumda ifade 
etmek zorundayım. Buraya çıkan arkadaşlarımızın 
söyledikleri şeyde, eğer Sayın Liderim Türkeş'in 
bu meselelerin içerisine karıştırıldığını ifade eden ve 
ı«Türkeş'in S S leri» şeklinde bir tabir bu Mecliste 
ifade edilmemiş olsa idi... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Efen
dim, Genel Başkanı söylüyor bunları. Nasıl utanma
dan konuşabiliyor? 

BAŞKAN —. Müdahale etmeyiniz efendim. Mü
saade edin efendim. «SS» ten bahseden yok efen
dim, rica ederim. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Devamla) — ... Söy
lenilmemiş olsa idi, buraya çıkmak lüzumunu duy
mayacaktım. 

Genel Başkanımın söylediği sözler hususunda şu 
anda sizin yerinizden müdahaleniz de, biraz önce ko
nuşan arkadaşın fikirleri de tamamen hilafı hakikat
tir. 
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HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — İnşallah. 
Genel Başkanınız bu kanaate gelsin de... 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Devamla) — Milli
yetçi Hareket Partisinin bu hususta hiç bir beyanı 
söz konusu olmamıştır. Bir gazetenin, yanlış anlaşıl
ma şeklinde, sonradan tekzip ettiği bir ifadeyi bu
raya getirerek bu türlü kullanmayı da, milletvekilliği 
mesuliyeti ve denetimi ile bağdaştırmak da mümkün 
değildir. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Komandolara 
verilen millî silahlar mı, yoksa çek silahları mı? 

BAŞKAN — Sayın Aykul, müsaade edin efen
dim. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Devamla) — Sevgili 
kardeşlerim ve sayın milletvekilleri, bugün elbette bu 
olayların karşısında hepimiz bulunacağız. Hiç bir ta
rafı haklı görmek suretiyle, hiç bir tarafa arka ver
mek suretiyle bu olayları önleyeceğimizi zannet
meyelim. Tarafsızlığımızı ve bütün olayların karşı
sında Türk Milletinin menfaatlerini, Türk Devleti
nin yaşamasını ve onun huzurunu hesaba katarak 
hareket etmek zorunda olursak, bu şuur içerisinde 
hareket edersek, bu olayların en kısa zamanda ya
tışacağına kani oluruz. Benim Genel Başkanınım 
da bu husustaki bir beyanatının söz konusu olmadı
ğını . biraz önce de ifade ettim. Ama, siz illâ bir 
tarafa sahip çıkabilmek, bir tarafın hakkını gasp 
edebilmeyi özgürlük anlayışınıza sığdırıyor ve bunu 
böyle kabul ettirerek kamuoyuna da yansıtmak isti
yorsanız, bu meseleleri halletmek mümkün değildir. 
Elbetteki, silahlı olayların içerisine hiç bir türlü.. 

OSMAN AYKUL. (Burdur) — Yakalananlar 
Çek silahlan. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, müdahaîe etmeyiniz 
efendim. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Devamla) — .. Taviz 
vererek bunların yanında olmayı tasvip eden bir teş
kilât olmadığımızı defalarca ifade ettik. Yüce Mec
lisin bu kürsüsünden de tekrar ifade ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eyüpoğlu, vaktiniz dolmuş
tur, sözlerinizi bağlayın efendim. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım, bağlıyorum. 
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Bugün sizlerin de, Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarımızın da bu anlayış içerisinde .hareket ederek, 
meselelere yatışacak bir açıdan değil de, adeta zıt 
kutuplardan giderek memleketin içerisinde yeni buh
ranlar doğurmak isteyen arkadaşlarımın bu türlü 
davranışlarına iştirak etmeyeceğine kani oluyor ve 
bütün Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eyüpoğlu. 
Gündeme geçiyoruz. 
Danışma Kurulunun... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir noktayı... 

BAŞKAN — Erendim, buyurun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Milliyetçi 
Hareket Partisi Sayın Sözcüsü, Grup Sözcüsü olma
dığı halde, burada zatiâlinizin müsamahasından isti
fade ederek, partisinin görüşlerini açıklamıştır. Dola-
yısıyle partisini ibra mahiyetinde konuşmuştur. Oysa 
ki, ifadelerinin gerçekle alâkası yoktur. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisini imaen, bizim 
ilk üye arkadaşımızın ifadelerini de kürsüye, son de
rece yanlış anlaşılmaya mahal verecek şekilde getir
diler. İzin verirseniz, müsamahanıza sığınarak bir 
iki hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ söz verişimi izah 
edeyim : Partisine yapılan sataşmadan dolayı söz 
almışlardır, o sebeple kendilerine söz verildi. 

İkincisi, sizin tavzih etmek istediğiniz hususu işa
ret eder misiniz efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İçtüzüğün 
70 nci... 

BAŞKAN — Hayır efendim, tavzih mevzuu ne 
idi efendim? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin hangi kargaşada, hangi kanlı olayda 
eli vardır ki, «Cumhuriyet Halk Partililer ellerini 
çeksinler» cümlesini kullandılar. (A. P. sıralarından 
«Doğrudur, doğrudur» sesleri) Bu hususu, eğer izin 
verirseniz... 

BAŞKAN — Efendim-, müsaade ederseniz zaptı 
getirteceğim; bu şekilde bir ifade varsa, ona göre 
muamele yapacağım. 
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B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine, 
çalışma programına ve (10/7) esas numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonu raporu üzerindeki Genel Gö
rüşmenin 21 Ocak 1976 Çarşamba günü yapılmasına 
dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. Da
nışma Kurulu önerileri vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 61 
Danışma Kurulunun 15 Ocak 1976 Perşembe gü

nü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku
rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

C. H. P. Grupu 
Kemal Güven Başkanvekili 

Millet Meclisi Başkanı A. N. Ölçen 
A. P. Grupu M. S. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 
O. Aygün Ş. Kazan 

D. P. Grupu C. G. P. Grupu 
Görevlisi Başkanvekili 
F. Şarlar T. Ağuz 

1. — Genel Kurul toplantılarının, 20 Ocak 1976 
Salı gününden itibaren, Salı, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma günlerinde ve saat 14.00 - 19.00 arasında ya
pılması önerilmiştir. 

2. — Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı, 
Perşembe ve Cuma günlerinin kanun tasarı ve tek

liflerine; Çarşamba gününün de seçimlerle denetim 
konularına ayrılması; sunuş, açık, oylama, işaret 
oyuyle yapılacak seçimlerin her gün yapılması öne
rilmiştir. 

3. — (10/7) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonunun, fındık randımanının ve Fiskobirlik yö
netiminin aksaklıklarının tetspiti ve üretici hakları
nın korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair raporu üzerindeki Genel Görüşmenin, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 101 nci maddeleri gere
ğince, 21 Ocak 1976 Çarşamba günü yapılması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri teker teker okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Danışma Kurulunun 1 nci önerisi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Bu öneriyi tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Danışma Kurulunun 2 nci önerisi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Bu ikinci öneriyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(Danışma Kurulunun 3 ncü önerisi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Bu üçüncü öneriyi de oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ-

1. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 ar
kadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin mem
leket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10J49) 

BAŞKAN — Araştırma ve Genel Görüşme öner
geleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurt ölçüsünde tarımsal üretimin artırılması, bi

rinci derecede, arazi varlığımızın sınıflarına göre be
lirgin kapasitelerinin azamisini verebilecek şekilde 
dengeli ve israf edilmeden kullanılmasına bağlıdır. 

Bir yandan azamî verimi almak için teknik ted
birler alınırken, öbür yandan da mevcut ziraat ara

zilerimizin başka maksatlar için kullanılmasını en
gelleyici, hiç değilse sınırlayıcı tedbirleri almak, dev
letin önemli görevlerindendir. 

Şehirleşmede, endüstrileşmede ve sosyal yaşantı
da meydana gelen gelişmelere göre, tarım alanların
da başka maksatlar için bir oran dahilinde kullanıl
maktadır. Gelişen memleketlerde elbette ki, bu so
nuç normaldir. Ancak, memleketimizde bütün bu hiz
metlere ayrılan arazilerin isabetli seçilmediği ve isa
betli seçme yolunda bir gayretin de olmadığı bir ger
çektir. Aynı hizmetler, ziraî potansiyeli düşük veya 
ziraate tamamen elverişsiz sahalar üzerinde de yapı
labilir. Bu itibarla, «Arazi Kullanma Planmaması» 
fikrinin ve tatbikatının bütün özel ve devlet sektörü 
kuruluşlarınca benimsenmesi gerekmektedir. 

— 422 



M. Meclisi B : 40 15 . 1 . 1976 O : 1 

Bir toplumun bugün ve yarınki refahı, geniş öl
çüde topraklarının doğal verim gücüne ve bu gü
cün sömürülmeden kullanılmasına bağlıdır. Toprağı 
tükenmez bir hazine sanarak, onu gaye dışı kullan
mak, bir gün mutlak hüsrana uğramak demektir. Ta
rih toprağını tanımamış, korumamış ve onu nitelik
lerine göre kullanmamış olan milletlerin yok olma 
örnekleri ile doludur. 

Toprak, insanlar, bitkiler ve hayvanlar alemi için 
vazgeçilmez bir hayat kaynağıdır. Bu kaynağı koru
mak yalnız onunla uğraşanların değil, üzerinde yaşa
yan tüm ulusun görevidir. Bugün sahip olduğumuz 
topraklarda gelecek nesillerimizin de hayat hakkı, 
yaşama hakkı vardır. Aksine bir davranış gelecek 
nesillere bu halkları tanımamak demektir. Millet ola
rak varlığımızın devamı, topraklarımızı gelecek ne
sillerimize iyi bir nitelik içerisinde devretmemize bağ
lıdır. 

Halen şehirlerimizde yaşayan nüfusun hektara yo
ğunluğu 150 ilâ 200 kişi olduğu düşünülürse, 50 000 -
67 000 hektar saha kapatılmış durumdadır. 1958 yı
lında şehirlerin 150 000 - 200 000 hektarlık, 2000 yı
lında ise 367 000 hektarlık bir alanı kapatacağı he
saplanmaktadır. Bu sahalara, yollar havaalanları, di
ğer sanayi alanları da katıldığında, 2000 yılında yur
dumuzda 750 000 - 800 000 hektar ziraat arazisi gaye 
dışı kullanılmış olacaktır. 

I ilâ IV ncü sınıf arası araziler üzerinde kurulma 
eğilimini gösteren bu tesisler, sabit fiyatlarla yakla
şık olarak 1985 yılında 3,5 milyar,, 2000 yılında 6 
milyar TL. tutarında yıllık bir millî gelir kaybına 
sebebiyet verecektir, istanbul - izmit yol güzergâhı 
ve izmir civarı bunun en belirgin örnekleridir. 

Bizde henüz arazi planlaması konusu hatıra dahi 
gelmezken, Amerika ve Rusya'da 40 - 50 sene önce 
başlamıştır. Hemen bütün Avrupa ülkelerinde de 
durum aynıdır. İspanya, italya, Fransa. Almanya, 
Yugoslavya ve Güney Amerika ülkeleri, arazilerini 
planlı olarak kullanan ve bunda başarı gösteren mem
leketlerdir. Meselâ; Almanya'da ziraat arazilerinin 
gaye dışı kullanılması ve alım - satım işlemleri Ta
rım Bakanlığının müsaadesine tabidir. 

Yine ingiltere'de II nci Dünya Harbinin gıda sı
kıntısı dikkate alınarak, 1946 yılında çıkarılan özel 
bir kanunla 1 nci sınıf arazilerin mutlak olarak zira-
ate bırakılması şartı konmuştur. 

Genişleyen iskân faaliyetlerinin, hızla gelişen sa
nayi tesislerimiz, artan ulaşım hizmetlerimiz, sportif 
alanlarımız hep bir plansızlık ve keyfilik içinde zira

at arazilerimizin, hem de bunların 1 nci ve 2 nci sı
nıfı aleyhine bir yayılma göstermektedir. Bu gidişin 
tabiî bir sonucu olarak özellikle şehirler civarındaki 
sebzecilik ve meyvecilik yerlerini ya bir apartmana 
ya bir fabrikaya, bir spoı alanına, hipodroma, tu
ristik ve benzeri bir tesise bırakmış veya en iyi zi
raat arazilerimiz üzerine ya bir hava alanı, ya kara
yolu veya demiryolu oturmuş, hatta çok yerde kire
mit, tuğla, kum ocağı şeklinde işletilmek suretiyle 
taşınıp götürülmüştür. 

Türkiye olarak arazi varlığımız, bu nevi kayıp
ları daha fazla göze almamıza ve bugünkü duruma 
seyirci kalmamıza imkân verecek bir zenginlikte de
ğildir. O halde, memleketimizde de yapılacak iş, en 
kısa bir zamanda «Arazi kullanma planlamasını» 
gerçekleştirmektir. 

Hatta bunun teknik çalışmaları yanında; tarım 
dışında kullanılacak arazileri kullanılma gayelerine 
göre sınıflayan ve uygulamada bu sınıflamaya uyma
yı sağlayan bir kanun tasarısı hazırlanıp biran önce 
Parlamentodan geçirilmelidir. 

Aksi halde yakın bir gelecekte büyük bir ziraî 
potansiyeli olan arazilerimiz gaye dışı kullanılarak 
elden çıkacaktır. Neticede bu önemli memleket soru
nuna çözüm yolu bulmak için zaman çoktan geçmiş 
olacaktır. 

Yurdumuzda amaç dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket eko
nomisine ve tarımına verdiği kayıpları tespit etmek, 
arazi kullanma planlamasını gerçekleştirmek, şehir
leşmede, endüstrileşmede ve sosyal yaşantıda mey
dana gelen gelişmelere göre tarım alanlarının başka 
maksatlar için kullanılmaları ile ilgili yasalar koy
mak ve bütün bunlarla ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 ve Meclis içtü
züğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Sivas 
E. Kangal 
Amasya 

H. Bütüner 
Afyon Karahisar 
Ş. Yüzbaşıoğlu 

Adıyaman 
R. Yıldırım 
Adıyaman 
H. Deniz 
Malatya 

M. Delikaya 

Kayseri 
M. Yüceler 

Rize 
O. Y. Karaosmanoğlu 

Adıyaman 
K. Tabak 
Malatya 

H. Gökçe 
tçel 

S. Şimşek 
Bolu 

A. özkök 
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BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydınlığa 
kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/50) 

BAŞKAN 
rum efendim: 

Bir başka önerge vardır, okutuyo-

M illet Meclisi Başkanlığına 
Çağın, toplumsal ekonomik, teknolojik, özlemle

rine ulaşma, uyma çabası ve bunalımı içinde bulu
nan Türk toplumunun ana sorunlarından birisi ve 
başlıcası «Gelecek kuşaklar» sorunudur. Çağımızın 
isterlerini yanıtlıyan nitelikleri içeren insan gücü ya
ratmada bir tırmanmanın ve büyümenin, iyileşme
nin gereği tartışılamaz. 

Bütün boyutları ile sağlam, güvenilir kuşaklar 
yetiştirebilmenin, çağın içinde kalabilmenin en etki
li koşulunun «Beden eğitimi - Spor» olduğu, bizden 
başka bütün uygar dünya uluslarınca tartışmasız ka
bul edilmiş ve sistematik teorilere bağlanmıştır. 

Yurdumuzda yaygın ve örgün eğitim kesimlerin
de beden eğitimi ve spor sorunu yıllarca özenle yö
rüngesinden saptırılmış, çağ dışı bir düzeyde tutul
muştur. 

Bugün Türk Sporunu yönettiğini zanneden, bi
limsellikten yoksun, az gelişmiş Türk toplumunun 
fizik ve moral gereksinimlerinden habersiz, belirli 
bir teori ve eylem düzenlemesi olmayan Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü, bütün sorumluluğu bağrında taşımaktadır. 

Kişisel görüş ve çıkarlardan beslenen, yönlen
dirilen beden eğitimi ve spor sorununa aydınlık açı
lardan yaklaşma zamanı gelmiş ve geçmektedir. Ül
kede spor adına futbolu yaymak, iç turizm potansi
yeli yaratmak gibi ilkelerden çıkış yaparak soruna 
çözüm aramak da bir aldatmacadır. 

3530 sayılı beden terbiyesi Yasası ve buna dayalı 
2934 sayılı nizamname, sporun amatörlüğünü belir
lemiş olmasına karşın, kişisel çıkar ve zorlamalarla 
Türk Sporu, bütün dallarıyle bilerek profesyonelli
ğin batağına itilmiştir. 

Stadyumları yalnız prosefyönel futbol içinde olan 
bu ülkede kentler ve bölgeler arası çekişme halkımı
zı lazlar, kürtler, fellahlar gibi etnik gruplara ayır
ma yeteneği göstermekte ve iç barışı bozmaktadır. 

Spor .futbol demek değildir. Türk Profesyonel 
futbolunda vergi kaçakçılığı, harç, şike de ayrıca bir 
sorundur. 

1 4 - 2 4 yaşlar grupları arası 11 milyonluk bir 
kuşağın yaşadığı ülkede 1727 spor kulübü vardır. 
Bunlara kahve ve kumarhane demek de olasıdır. 
Spor yapabilecek çağında 19 milyon insanın yaşa
dığı bir ülkede Devlet 55 bin kişiye beden eğitimi 
yaptırabiliyorsa ve bu rakamın 35 bini de sadece fut
bolla .ilgileniyorsa, bu ülkede spor adına hiç bir şey 
yapılmıyor demektir. Şehir ve seyir etkinliklerinin 
dar kadrolarının, çadır tiyatrolarının fazla fiziksel 
ve eğitsel özelliği yoktur. Uluslararası beden eğitimi 
ve spor düzeyimiz, kurumlarımız, bu toplumsal ol
guya yaklaşımımız, bu toplumsal olgunun konumu, 
yorumu, uluslarararsı karşılaştırması özetle nicel ve 
nitel yönleriyle incelenmeye değer görünmektedir. 
Çünkü beden eğitimi ve spor her yaş insanını içerir. 

Spor ve beden eğitimi etkinliklerini ulusal bir 
sorun olarak görmekte, ulusun ve ülkenin fizik ve 
moral büyümesine, iyileşmesine ters etkiler yaptığı, 
yetmediği inancını taşımaktayız. 

Bu nedenle Spor ve Beden Eğitimi sorununun 
aydınlığa kavuşturulması amacıyle Anayasa'nın 88 
nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılması
nı öneririz. 

Çetin Yılmaz 
İçel 

Oğuz Söğütlü 
Kahraman Maraş 
Mehmet Özdal 

Kahraman Maraş 
Doğan Öztunç 

istanbul 
Nazif Arslan 

Sivas 

Mehmet Sönmez 
Hatay 

İsmet Ağaoğlu 
Kahraman Maraş 

Hasan Çetinkaya 
Erzincan 

A. Hamdi Çelebi 
Muş 

Mehmet Ergül 
Bilecik 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

5. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 ar
kadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey da 
na gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/51) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir'de TARİŞ'e bağlı işletmelerde ve fabrikalar 

da MC iktidarı kurulur kurulmaz Genel Müdür ola
rak atanan eski AP Manisa Milletvekili Orhan Daut' 
un akıl almaz ölçülere varan faşizan tutum ve uygu
lamaları sonucu işçiler arasında geniş huzursuzluklar 
doğmuş ve olaysız gün geçmemeğe başlamıştır. 

Orhan Daut TARİŞ'de Genel Müdürlük görevine 
başlar başlamaz Devletin milyarlık yatırımlarını kap
sayan fabrika ve işletmelerin verimini sağlayacak kâr 
artırıcı tedbirler alacak ve girişimlerde bulunacak yer
de Nazi Almanya'sında görülen gestapo örgütüne 
benzer bir örgütleşmeyi. TARİŞ Kurumunda gerçek
leştirme yoluna gitmiştir. 

Siyasal inançlarından başka hiçbir özrü olmayan 
ve komandoluk yapmayı uygun görmeyen ve zararlı 
bulan yüzlerce işçiyi siyasal görüş ve düşüncelerini 
bahane edip, yasaları çiğneyerek işinden atmış, yerle
rine Ülkü Ocaklarına kayıtlı azılı komandolar almış, 
TARİŞ fabrika ve işletmelerinde işe yeni alınan ko
mandolar işçileri çalışamaz duruma getirmiş, Ku
rumda iş yerlerinin verimini düşürerek milyonlarca li
ra zarara yol açmışlardır. 

Yaşadığımız dönemde Türk Halkı komandoların 
baskınlarından güpegündüz üniversiteleri, iş yerlerini 
basıp sürekli adam öldürüp ölüm saçmalarından usan-
mışlarmış ve Türkiye'de tedirginlik son aşamaya var
mıştır. 

Son olarak MC İktidarının atadığı komando eği
limli Genel Müdürün koruyuculuğunda ve desteğin
de İzmir Tariş İplik Fabrikasında ve diğer işletmelerde 
Genel Müdürün başarılı müdürleri işlerinden atıp, 
yerlerine aldığı yeni müdürlerin de yardımları ile iş
yerine alınmış olan komandolar zincir, muşta, bı
çak hatta tabanca kullanarak Sendikal baskı kurmak 
amacryle giriştikleri eylem sonucu 35 işçi yaralanmış, 
bunlardan 15'i hastaneye yatırılmış, 3 işçi de son dere
ce ağır yaralı duruma getirilmiştir. 

Türk Halkının barışa, esenliğe içinde bulundu
ğumuz dönemdeki kadar özlemi büyük olmamıştır 

Güney Doğu ve Orta Anadolu'da da bir çok 
devlet kuruluşunda benzer olayların, komando bas
kınlarının olmasından, TARİŞ'deki son olayları geniş 
ölçüde vahim bulduğumuzdan ve benzer olayların bir 
avuç demokrasi ve özgürlük düşmanı tarafından ye
niden uygulanmaması ve gerçeklerin Türk kamuo
yunca bilinmesinde yarar gördüğümüzden ötürü ge
rekli tedbirlerin alınması amacıyle Yüce Meclisimiz-
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de Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasını öneririz. 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

Ağrı 
Cemil Erhan 
Adıyaman 

Kemal Tabak 
Gaziantep 

Mustafa Güneş 
Giresun 

Orhan Yılmaz 
Hatay 

Malik Yılman 
Tunceli 

üleyman Yıldırım 

Konya 
Ali Kökbudak 
Kastamonu 
Vecdi İlhan 

Elâzığ 
Orhan Senemoğlu 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

Hatay 
Mehmet Sönmez 
Kahraman Maraş 

Oğuz Söğütlü 
Tunceli 

Nihat Saltık 
Bilecik 

Mehmet Ergül 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

4. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 arka
daşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksiyon
ları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının siyasî 
amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı mah
zurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halkımızı cephelere bölen bugünkü Hükümetin 

egemen güçlere hizmetlerinin yeni ve ilginç tasarru
funun Meclisçe araştırılması zorunluluğu hâsıl olmuş
tur : 

Köy İşleri Bakanlığına bağlı olarak müstakil ça
lışan toprak komisyonları Köy İşleri Bakanlığının 
26 . 10 . 1975 günkü olurları ile müstakil bir örgüt 
olma nitelikleri ve fonksiyonları kaldırılarak 64 adet 
toprak komisyonu İl İskân Müdürlüklerine bağlan
mıştır. 

Bilindiği gibi toprak komisyonlarının görevleri 
1757 sayılı yasanın 234 ncü madde ve 11 nci bölüm
leri ile 1306 sayılı yasalarda belirtilmiştir. Bu yasa
lara göre görevleri kısaca: Türkiye'deki hâzine ara
zilerinin tespiti ile topraksız köylüye arazi verilmesi. 
Yine hazine malı olan mer'a, yaylak ve kışlakları 
köy hükmî şahsı adına tahsisini yapmak, 4753 sa
yılı yasaya göre topraklandırılanların izlenmesi ve 
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desteklenmesini sağlamak, 1757 sayılı yasanın uygu
lanmasında ifraz ve arazi üzerindeki aplikasyon çalış
maları ile ilgili görevleri yürütmekte idiler. 

30 yıllık yararlı ve saygın bir geçmişi olan, ülke
mizin toprak sorununun çözümüne insan üstü bir 
çaba harcayan ve 1945 - 1972 yıllan arasında 8116 
köyde 447 bin fakir çiftçi aiesine 23 milyon arazi 
dağıtan, 35 milyon dönüm araziyide köy tüzelkişilik
leri adına mer'a tahsisi yapan teknik, bilim ve ihti
sas sahibi 1 500 kadar personeli bir çırpıda elinin ter-' 
si ile iterek müktesep hakları da ellerinden alınıp 
kendilerine köylerde çamaşırhane, hamam gibi pasif 
işleri yapmakla görevlendirilen bu değerlerin hak
kını aramak elbette görev olur. 

Toprak komisyonlarının çalışmalarına karşı çı
kan ve- bunların kaldırılmalarına muvaffak olanlar 
yıllar yılı hazine arazileri üzerindeki haksız tasar
ruflarını ve Devletin hüküm, tasarrufu altındaki mer'a 
yaylak ve kışlaklardan yasa dışı çıkar sağlamak alış
kanlıklarında bir kere daha muvaffak olmuşlardır. 
Mevcut Hükümet bu haksız ve yersiz tasarrufları ile 
politik çıkar sağlamak ve mahalli idareleri bu işe 
alet etmekle kalmamış aynı zamanda sefaletin, ceha
letin kucağına terkedilen milyonlarca köylümüzün 
hükümette ve dolayısıyle devlete olan inancını sarmış, 
umutsuz bırakmıştır. 

Bunun en yeni ve canlı misali: Hatay ilinin Amik 
Gölünün 32 köyü uygulanmaya alınmış ve dağıtımı 
yapılmak üzereyken siyasî baskılarla durdurulur ve 
tekrar çıkar çevrelerin elinde kalması sağlanılır. Ay
nı şekilde Erzincan 41 No. İu Toprak Komisyonu 
Bayburt ilçesinde 4 köyde 20 bin dönüm hazine ara
zisi dağıtılmak üzereyken son anda durdurulur. Yine 
Adana ili 21 No. İu, Niğde 6 No. İu toprak komis
yonlarının tespit edip dağıtacağı 10 binlerce dönüm 
hazine arazisi yine malum çevrelerce dağıtımı dur
durulmuştur. 

Özellikle toprak reformunun uygulanma bölgesi 
olan Urfa'da reformun uygulanmasında büyük etken 
olan 49 No. İu toprak komisyonunun tüm personeli 
aynı amaçla bu kışın ortasında sürülmüşlerdir. Oy
sa daha evvel toprak reformu bölge başkanlığı 10 
adet toprak komisyonuna daha ihtiyaç olduğu öne
rilmişti. 

Açıklanan nedenlerle : 
1. Müstakil karar alma nitelikleri ve fonksiyon

ları ortadan kaldırılan 64 toprak komisyonun siyasî 
amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı mah
surları. 

2. Bu komisyonların kaldırılmasında Türkiye' 
deki toprak reformu uygulanmasına olan olumsuz et
kileri, 

3. 1 500 kadar toprak komisyonları personelin 
müktesep haklarının elinden alınıp alınmadığı. 

4. Uygulanmaya alınan ve 100 binlerce dönüm 
hazine arazisi dağıtılmak üzereyken siyasî baskılarla 
son anda durdurulan ve tekrar egemen güçlerin elle
rinde kalmaları sağlanılan arazileri saptamak ama-
cıyle Anayasamızın 88 nci ve İçtüzüğümüzün 102 nci 
maddesi uyarınca Meclis araştırılması açılması için 
gerekli işlemin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi 
arz ederim. 18 . 12 . 1975 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Mardin 
Ahmet Türk 

Mardin 
Nurettin Yılmaz 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Nevşehir 
Zeki Tekiner 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Elâzığ 
Atillâ Atilâ 

Antalya 
Fahri Öczelik 

Zonguldak 
Zekâ i Altınay 

Sinop 
Yalçın Oğuz 
Diyarbakır 

Mahmut Uyanık 

Trabzon 
Hüseyin Kadri Eyüpoğlu 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

İzmir 
Remzi Özen 

îzmir 
Neccar Türkcan 

Kars 
Davut Aksu 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

Siirt 
A. Kerim Zilan 

Siirt 
Abdülbaki Cartı 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Tokat 
Cevat Atılgan 

Tokat 
Haydar Ulusoy 

Yozgat 
İlhami Çetin 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Ankara 
Rauf Kandemir 

Aydın 
İsa Ayhan 
Burdur 

Osman Aykul 

Tunceli 
Nihat Saltık 

Adana 
İlter Çubukçu 

tzmir 
Tekin ileri Dikmen 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 
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BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, şurası 
geldiğinde görüşülecektir. 

5. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/53) 

BAŞKAN - - Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zeytinyağı önemli ihraç ürünlerimizden biridir. 

Zeytinyağı üreten ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 
yeri, dördüncülük ile beşincilik arasında değişmekte
dir. 1973 - 1974 kampanyasında, 450 bin tonla baş
ta gelen italya'yı, 446,7 bin tonla İspanya izlemiş, 170 
bin tonla Yunanistan üçüncü, 130 bin tonla Tunus 
dördüncü, 53,3 bin tonla Türkiye beşinci sırada yer 
almıştır. 

Yıllık zeytinyağı üretimimiz, yılın var yılı ya da 
yok yılı olmasına göre, yaklaşık olarak 50 - 150 bin 
ton arasında değişmektedir. Ülkemizde son çeyrek 
yüzyılı içinde, zeytinlik alan, ağaç miktarı ve zeytin 
üretiminde önemli gelişmeler olmuştur. Zeytinyağı, 
ihraç ürünlerimiz arasında ancak son 15 yıldır yer 
almaktadır. Son dört yıllık dönemde yıllık zeytinyağı 
ihraç ortalamamız, 27,5 bin tonu bulmuştur. 

Ne var ki tüm bu gelişmelere karşın, Türkiye'nin 
zeytincilikte ulaşabileceği düzeye ulaşmış olduğunu 
söylemek olanaksızdır. Zeytinlikte verim düşüktür 
ve zeytin üreticilerimizin çözüm bekleyen önemli so
runları vardır. 

1968 - 1974 arasındaki yedi yıllık ortalamaya gö
re, ülkemizde ağaç başına verim, 9 Kgr. zeytindir. 5 
Kgr. zeytinden 1 Kgr. zeytinyağı elde edildiğine gö
re, ağaç başına zeytinyağı verimi, 1,8 Kgr. demek
tir. Bu miktar, 2 Kgr. dünya ortalamasının altında
dır. Bir dekara ortalama 13 ağaç düştüğüne göre, 
dekar başına zeytinyağı verimi, 23,4 Kgr. olmakta
dır. Zeytinyağı üretiminde verim düşüklüğünün ne
denlerini araştırmak, verim artırıcı önlemleri bul
mak ve uygulama'k ülkemiz ekonomisi açısından bü
yük önem taşımatkadır. 

Zeytin üreticilerimizin önemli sorunlarından bi
ri, zeytin zararlıları ile savaş sorunudur. Zeytin si
neği ve zeytin güvesi gibi zararlıların tahribatına uğ

rayan tanelerden elde edilen zeytinyağı çok yüksek 
asitli olmakta, zeytinyağının asidi yükseldikçe kali
tesi ve fiyatı düşmektedir. 

Bu yıl, üreticilerimizin sürekli girişimlerine karşın, 
Hükümetin zeytin zararlıları ile savaş konusunda üze
rine düşeni yapmamış olması yüzünden, tek tek üre
ticilerimizin ve ulusal ekonomimizin uğradığı zarar 
çok büyük olmuştur. Bu zararın yalnızca Balıkesir' 
in körfez bölgesinde 100 milyon TL.'ye yaklaştığı 
tahmin edilmektedir. 

Zeytin zararlıları ile savaşta kullanılmak üzere; 
Zeytinyağı Fonundan Ziraî Mücadele ve Ziraî Ka
rantina Müdürlüğü emrine 6 milyon TL. verilmiş 
olduğu halde, söz konusu savaşın yapılmamış olma
sı, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 
Zeytin zararlıları ile vaktinde, gereken biçim ve öl
çüde savaşılmadığı için, bu kampanyada elde edilecek 
zeytinyağının yarıdan fazlası 1 0 - 1 5 asidin üzerinde 
olacaktır. ^ 

îçinde bulunduğumuz şu günlerde, piyasada, 10 
asitli zeytinyağı 16,25, TL. 15 asitli zeytinyağı 14,50, 
TL. 20 asitli zeytinyağı 12,50 TL. den işlem görmek
tedir. Bu alımlar yer yer 11 TL. ye kadar düşmek
tedir. Zeytinyağı tüccarlarınca üretici köylümüzden 
kilogramı ortalama 12-13 TL. den alınan bu yüksek 
asitli yağlar, kilogram başına 2 - 3 TL. lik masrafla 
rafine edilmekte ve «Yemeklik rafine zeytinyağı 
olarak tüketici halkımıza kilogramı 25 TL. ye satıl
maktadır. 

Zeytinyağı üreticinin elinde iken para etmemek
tedir. Tıpkı tütün, pamuk, fındık ve ih^aç ürünleri 
gibi zeytinyağı da üreticinin elinden değerinin altın
da fiyatla alınmakta, üreticinin harcadığı işgücü kar
şılığı elde ettiği gelir, asgari ücretin çok altına düş
mektedir. Hükümetlerce izlenen sermayeden yana • 
kredi ve alım politikalarının sonucu olarak, zeytin
yağı geliri üreticinin elinde değil aracının kasasında 
toplanmaktadır. 

Büyük tüccar için alabildiğine açık tutulan kre
di muslukları, küçük üretici için ya kapalı ya da pek 
az açık tutulmaktadır. 

Bu yıl olduğu gibi, zeytinyağı taban fiyatının vak
tinde açıklanmaması, üreticiyi, özellikle de kampan
ya sonlarına doğru para sıkıntısı giderek artan kü
çük üreticiyi, ürünün yok pahasına elden çıkarmak 
zorunda bırakmaktadır. 

Zeytinyağı taban fiyatının geçen yıl 23 Ekimde 
kararlaştırılmış ve açıklanmış olmasına karşın, bu yıl 
hâlâ açıklanmamış olması, üzerinde önemle durul-
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ması gereken önemli bir olgudur. Üreticilerin aylar
dır süregeldikleri zeytinyağı taban fiyatının açık
lanmasını sağlamaya yönelik girişimleri, sonuçsuz 
kalmış; hu arada aracı alacağını almış, vuracağını 
vurmuştur. 

Zeytinyağı taban fiyatının, genellikle, maliyet dü
zeyinde tutulması, bazı yıllarda ise maliyet çizgisinin 
de altına düşürülmesi, üreticinin çalışma şevkinin kı
rılmasına neden olmaktadır. Bu yıl bir emirle 5 
asitli zeytinyağı ortaklardan 17,50 ortak olmayanlar
dan 16,80 TL. dan almaya başlayan Tariş, bir ara 
finansman yetersizliği nedeniyle alımlarını dur
durmuştur. Kampanyanın en kritik günlerinde Tarişin 
finansmansız bırakılması, esasen düşük olan fiyatları 
daha da düşürücü bir etken olmuştur. 

Yetkili uzman kişi ve kuruluşlarca yapılan hesap
lar, bu yıl, 5 asitli bir kilogram zeytinyağı maliyeti
nin 20,50 TL. olduğunu göstermektedir. Görüldüğü 
gibi Tarişin şimdiki ,alım fiyatı, maliyetin çok altın
dadır. Öğrenildiğine göre, Tariş, taban fiyat açıklan
dığında, alım fiyatı ile taban fiyat arasındaki farkı, 
üye üreticiye verecek; üye olmayana ise vermeyecek
tir. Eğer doğru ise, bu uygulamanın haklılığını savun
mak olanaksızdır. Açıklanacak taban fiyatın 20,50 
TL.'nin altında olması olasılığın<n doğurduğu tedir
ginlik, üreticiler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. 

Bu durumda, (1) zeytin zararlıları ile savaşta başa
rısızlığın nedenlerini araştırmak, (2) hükümetlerce 
ötedenberi izlenegelen kredi, taban fiyat ve destek
leme ahmı politikalarının üretici zararına işleyen 
yönlerini saptamak, ve (3) üretici yararına politika
lar saptamaya yönelik çalışmalara ışık tutmak ama-
ciyle Anayasamızın 88 nci ve İçtüzüğümüzün 102 nci 
maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılması için 
gerekli işlemin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi 
arz ederiz. 

Necati Cebe 
Balıkesir Milletvekili 

Sadullah Usumi 
Balıkesir Milletvekili 

Orhan Çaneri 
Çanakkale Milletvekili 

Celâl Paydaş 
Urfa Milletvekili 

îltıami Sancar 
İstanbul Milletvekili 

17 . 12 . 1975 

Orhan Üretmen 
Balıkesir Milletvekili 

Murat Kâhyaoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

Hasan Sever 
Çanakkale Milletvekili 

Rauf Kandemir 
Ankara Milletvekili 

Halil Dere 
Muğla Milletvekili 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

6..—• Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli detbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/54) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi vardır, 
okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
NATO Konseyinin Bakanlar düzeyinde ykptığ 

1975 Aralık ayı toplantılarında ülkemizi doğrudşn il
gilendiren önemli bazı sorunlar ortaya çıktı 

Basında çıkan haberlere göre, Türkiye'nin NATO' 
ya verdiği savunma planlarının Yunan Askerî maikam 
larının eline geçtiği anlaşıldı. Bunun üzerine Türki 
yo NATO Askeri Komitesine vermek zorunda pldu 
ğu savunma planların s, kuvvet hedeflerini ve d iğe 
kerı bilgileri bu yıl, bir tedbir olmak üzere, bir 
geciktirerek ve NATO yetkililerinden gerekli temi 
natı aldıktan sonra verdi. 

Ancak, ne kadar garanti verilirse verilsin. N^TO" 
nun Askerî kanadından çekildiğini ilân eden 
nanistan'ın, NATO'nun Askerî kademelerinde görev
li bütün subaylarını tamamen çekmedikçe, Yunan su
bayları NATO'nun izmir, Napoli ve Bürüksel'deki 
Askerî karargâhlarında kaldıkları sürece, NATO yet
kililerinin verdiği teminatın fiilî bir değeri yoktur ve 
olamaz. 

Ayrıca, NATO'nun Askerî kanadına tekrar ve res
men dönmesini sağlamak için Yunanistan'ı güç du
rumda bırakacak girişimlerde titizlikle kaçınılacağı 
da basına sızan haberler arasında yer aldığına göre, 
verilen teminata rağmen durum ciddiyetini bir süre 
daha koruyacak demektir. 

Türkiye, Yunanistan'ın savunma planları ve kuv
vet hedefleri ile Yunanistan'la ilgili diğer askerî ko
nularda hiçbir bilgi alamazken Yunanistan'ın, Türki
ye'nin savunma planları ve kuvvet hedefleri ile diğer 
askerî konularda kolayca ve sağlıklı bilgi toplayabil-
mesi çok ciddî sakıncalar yaratabilir. 

Ege kıta sahanlığı ve özellikle Kıbrıs sorunu, NA-
TO'da olmalarına rağmen, Türkiye ile Yunanistan'ı 
iki düşman ülke durumuna getirmiştir. Her iki ülke de 
bir savaş olasılığına karşı silâhlı kuvvetlerini hazırlıkla 
bulundurma zorunluğunu karşılıklı olarak duymakta
dırlar. 

r as-
süre 
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«Güvenlik Konseyinin ateş kes kararma kadar fii
lî durum yaratmak» bölgesel savaşlarda son günlerin 
bir savaş teorisi olarak gelişmektedir. Bu teorinin öne
mi ile birlikte, İsrail - Mısır arasındaki altı gün savaş
larında istihbarat üstünlüğünün sonuç üzerindeki ke
sin etkisini bu vesileyle hatırlatmakta büyük yarar 
ve zorunluk görmekteyiz. 

Anayasanın 110 ncu maddesi gereğince, Başko
mutanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî 
varlığında topalndığı da gözönünde tutularak, ulusal 
savunmamız açısından son derecede güncel ve teh
likeli bir istidat taşıyan bu konu hakkında gerekli 
bilgiyi toplamak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi, 
Millet Mecliüi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygıları
mızla öneririz. 

Mustafa Ok Cahit Angın 
Manisa Milletvekili Çorum Milletvekili 

Süleyman Genç Neccar Türkcan 
İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 

Abdi Özkök Veil Bakirli 
Bolu Milletvekili Manisa Milletvekili 

Kemal Okyay Necdet Ökmen 
Kars Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan Isa Ayhan 

Tekirdağ Milletvekili Aydm Milletvekili 
Şükrü Koç Kemal Anadol 

Aydın Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
H. Basri Akgiray Abdullah Baştürk 

İstanbul Milletvekili :< İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

İstanbul Milletvekili 
Doğan Öztunç 

İstanbul Milletvekili 

/BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

7. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ye 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

BAŞKAN 
rum: 

Başka bir önerge vardır, ökutuyo-

M'Mılet Mecfoi Başkanlığına 
Dünyadaki bor tuzu yataklarının % 60 - 70;'i Tür

kiye'de bulunmaktadır. Ayrıca nitelik bakımından da 
dünyadaki diğer yataklara üstünlüğü herkes tarafın
dan bilinmektedir. Böyle olmasına rağmen Türkiye 
1968 yılma kadar yabancı tekellerin ve onların yerli 

•işbirlikçilerinin istekleri doğrultusunda kalarak, yal
nız ham cevher hallinde kolomanit ihraç eden bir 
ülke durumunda bırakılmıştır. Bu tarihten sonra, 
Etibank kurduğu tesislerle ilik defa mamul, ihracını, 
sıruria da olsa gerçekleştirmiştir. Son 10ı yıl irinde 
bor ila ilgili ülke yararıma, ulusalcı çevrelerce oluş
turulan ilginç faaliyetler sonucu bu noktaya ulaşıl
mıştır. Ancak, konu belli bir duyarlık noktasına 
ulaştırıldıktan sonra istenilen amaca erişilemeden 
kendi alkışına ve kaderine bırakılmıştır. Bunun sonu
cu olarak (1973 - 1977) Üçüncü Beş Yıllık Planda 
gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım, üretim ve ih
racat hedeflerine ulaşılamamıştır, özellikle Kırka'ya 
kurulması gerekli «bor türevleri tesisi» olağan üstü 
gecikmiş ve gecikmeyi tesisin politik nedenlerle Kır-
ka'dan Bandırmaya kaydırılmak istenmesi de büyük 
ölçüde etkilemiştir. Ulu'sal bor teknolojıisinin yara
tılması için kurulması gerekli görülen ve pekçok 
•teknik' ve bilimsel kongre, konferans, rapor, tebliğde 
bahsi geçen «Bor Enstitüsü» kurulamamıştır. TÜ
BİTAK, üniversiteler ile üretici ihracatçı Etibank 
arasında yeterli ve sistemli bir işbirliği sağlanmamış
tır. 

Bugün boraks endüstrisinde, üretim açısından Tür
kiye'nin karşısındaki tak ülke ABD'dir. Her iki ül
kedeki bor tuzu yatakları, çeşitli yönleri ile karşı
laştırıldığında Amerikalı üreticilerin hiçbir şekilde 
Türkiye'ye üstünlük kurmasına olanak yoktur. 
ABD'inde üretim Kaİiforniya'daki karasal yataklar
dan ve tuzlu göl sularından yapılmaktadır. Ve bu
radan istenmiş veya yarı işlenmiş olarak, karayolu 
ite Doğu sahillerine oradan da deniz yolu ile Rot-
terdam'a taşınmakta ve Uzakdoğu, Güney ve Batı 
Amerika hariç diğer bölgelere buradan dağıtılmak
tadır. 

Türkiye'de bor yatakları ise gerek nicelik ve ge
rekse nitelik olarak üstün özelliklere sahiptir. Ay
rıca üreOim noktalarının limanlara yakınlığı, tüke
tim merkezlerine demiryollarının kısalığı Türkiye'de-
kj ürünlere azımsanmıyacak bir üstünlük sağlamak
tadır. 

Ne var ki, bunlara karşın ABD üretilen bor tuz
ları dünya tüketirn'inin yaklaşık % 56'sını karşılamak
tadır. 

Bu, başlıca bir ulusal pazarlama ve teknoloji so
runudur. Türkiye'nin bugünkü tutumu ile rezervle
ri ne kadar çok, üretimi ne kadar kolay olursa olsun, 
dünya pazarlarına etkin bir şekilde, girmesi bekle-
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nemez. Türkiye'deki bor tuzu yataklarının çok uzun 
zamandan beri bilinmesine karşın, bugünkü duru
ma erişmesi birkaç yıllık bir olaydır. 

Aynı jeolojik kuşak içinde bazı Ortadoğu ülke
lerinde de Türkiye'dekilerine benzer, zenıgin bor tuzu 
yataklarının varlığını kanıtlayan güvendik veriler var
dır. Eğer Türkiye dinamıik bir pazarlama politikası 
izlemede geç kalacak olursa şu günlerde elinde olan 
ve değerlendirmeyi bekleyen üstünlüğü kaybedecek 
ve belki de bir daha hiç elide edemiyecektir. 

/Bilinçli, ulusal bir pazarlama politikası derhal ele 
alınmalıdır. Bu da yeterli değildir. Dünyanın en 
kaliteli yatakları bizde ollduğuna göre teknolojisini 
>de kendimiz yaratmalıyız. 

Yukardaki gerçeklerin ışığında : 
a) Bor madenlerinin işlenmesi ve hammadde ola

rak ihracını, 
b) Bor maidenisrinin, boraks, borik asit gibi 

«aragürdi» hammaddelere çevrilmesi ile ilgili tesis
lerin kurulmasının hızlıandırılması «aragirdi» olarak 
ihracını, 

c) Nihaî bor türevlerinin (füze yakıtı, borkarbür 
v. s.) üretileceği tesislerin kurulması, borun son ürün 
olarak ihracını, 

d) 'Bor teknolojisini geliştirmek için «Bor Ensti
tüsünün» kurulmasını, 

e) Verimli bir pazarlama politikasının saptan
masını, 

i) İç ve dışta bor politikanuz üzerine yöneltilen 
«işbirlikçi» ve emperyalist baskı ve oyunların ay
dınlığa çıkarılmasını, 

iBorun bütün gelişimini, nereden nereye gelin
diğini, nerede bulunması gerektiğini, kısa ve uzun 
'vade.'i gelişmesini en ince ayrıntılarına kadar orta
ya çıkarmak ve «Ulusal, bor politikamızı» geciktir
meden saptamak amacı ile Anayasanın 88 nci ve 
Iç'tüzüğümüzün 102 nai maddeleri uyarınca Meclis 
Araştırması açılması için gerekli işlemin yapılmasını 
ısaygı ile öneririz. 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

Balıkesir Mıilletvekili 
Necati Cebe 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çanerİ 

Aydın Milletvekili 
Şükrü Koç 

Eskişehir Milletvekili 
A. Aliye Koksal 

Balıkesir Milletvekili 
Orhan Üretmen 

Balıkesir Milletvekili 
Sadullah Usumi 

Aydın Milletvekili 
İsa Ayhan 

İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Antalya Milletvekili 
- Fahri Özçeîik 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Giresun Milletvekili 
Vamık Tekin 

Sinop Milletvekili 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

8. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) • • 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum r 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde bilhassa tüm üniversitelerde olduğu 

gibi Doğu Anadolu Bölgesindeki okullarımızda ve 
eğitim müesseselerinde öğrenci ve gençlik arasında 
çatışma olduğu bazı okulların süresiz kapatıldığı, öğ
rencilerden tutuklananlar olduğu, öğretmenlerin hiç
bir gerekçe olmadığı halde işten el çektirildiği öğre
nilmiştir. 

Hükümet başta olmak üzere bilhassa Millî Eği
tim Bakanı Sayın Ali Naili Erdem Türkiye'mizde va
tandaş ve iller arasında ayırım yaptığı tasarrufları ile 
bariz şekilde belirlenmiştir. 

Sayın Bakan Tunceli iline kasıtlı ve taraflı hare
ketleri ile Tunceli doğumlu tüm öğrencileri eğitim 
olanaklarından mahrum etmek çabasını gösterdiği, 
Akçadağ Öğretmen Okulunda, Urfa Kız llköğretmen 
Okulunda ilimizin çocukları sebepsiz yere uzaklaş-1 

tırılmışlardır. Yine bu ilin çocuklarının Elâzığ yüksek
okul ve yurtlarda barınmaları olanaksız hale geldiği 
gibi ortaöğretimdeki tüm çocuklar okullardan uzak
laştırılmışlardır. 

Tunceli ilimizin 1973 ve 1975 seçimlerinde M. C. 
partilerine oy vermemeleri, vatandaşın bu yasal hak
kı karşısında M. C. Hükümetinin Millî Eğitim Baka
nı Ali Naili Erdem tüm hıncını bu ilden almak için 
elinden geleni yapmış ve yapmaktadır. Şöyle ki : 

1. — Tunceli ilinde Sayın Ecevit Hükümeti zama
nında llköğretmen Okulunun iki yıl süreli Eğitim 
Enstitüsü olarak Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
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Okulları Genel Müdürlüğünün 11 Kasım 1974 gün ve 
Planlama 010.0(6) sayı ile 1975 - 1976 ders yılında 
açılması kararlaştırıldığı ve hatta üniversitelerarası 
giriş sınavında 9113 kod numaralı olarak yer aldığı 
öğrencilerin sınavda bu okulu tercih ettikleri halde 
Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından 1975 seçimleri 
arifesinde oy avcılığı gayesi ile alınarak Bingöl iline 
verilmiştir. Yapılan müracaatta A. P.'ye oy çıktığı 
takdirde Eğitim Enstitüsü açılacaktır. Hatta 10.10.1975 
Cuma günü saat 17.00'den sonra Bakanlığın telefon 
emri ile vilâyete bildirdiği açılacak diye belediye ho
parlörü ile halka anonsta yapılmıştır. Buna binaen 
Sayın Bakanın bu kadar siyasî istismar ve partizan
lık yapması en azından işgal ettiği makamı ve göre
vinin verdiği sorumluluğu kötüye kullanmaktadır. 

2. — M. C. Hükümetinin Sayın Bakanı bu ha
reketi ile bölgeler arasında ayırım yaptığı gibi iller 
arasında da tefrik yapmıştır. 

Bu hareketi ile Bingöl'de A. P.'ye oy çoğaltma
sını sağlamıştır ki, bariz bir istismardır. 

3. — Sayın Bakan bununla da kalmayıp Tunceli 
Lisesi ile ilçe liselerinin kapatılması için dolaylı ola
rak öğretmen tayin ettirmemek ve mevcut öğretmen
leri de istekleri olmadığı halde az mevcutlu lisedeki 
öğretmenlerin de çeşitli yerlere dağıtmış ve dağıtmak
ta da devam etmektedir. 

örneğin; Tunceli Lisesi 65 kadrolu ve modern li
se olup, 3 000 mevcutlu öğrencisi olmasına rağmen 
Sayın Bakanın öğretmen katliamı sayesinde 17 öğ
retmen kalmıştır. Haftada 730 saat ders boş geçmek
tedir. Lise süresiz kapatılmıştır. Anayasanın öngör
düğü eğitim eşitliği Sayın Bakan tarafından zedelen
miştir. Böyle bir liseden mezun olan bir talebenin 
diğer kentlerimizin lisesinde mezun olan ile eşit şart
lar altında üniversite imtihanlarına girerek başarısının 
ne olacağını Bakan takdir etsin. 

Konu eğitim eşitliğini zedelendiğinden Millî Eği
tim Bakanının partizanca davranışlar içinde olduğu 
yukarıda sunduğum somut örnekleri ile yetkilerini 
kötüye kullandığı, tutum ve davranışları konusunda 
ve gerekli tedbirin alınması amacıyle Yüce Meclisi
mizde Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 100 ncü madde
leri gereğince bir genel görüşme açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Tunceli Tunceli 
Süleyman Yıldırım Nihat Saltuk 

Erzincan Erzincan 
Hasan Çetinkaya Nurettin Karsu 

İstanbul 
Doğan Öztunç 

Malatya 
Celâl Ünver 

istanbul 
Engin Unsal 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Ankara 
Muammer Alıcı 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Hatay 
Malik Yılman 

Zonguldak 
Zekâi Altınay 

Elâzığ 
Orhan Senemoğlu 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

İzmir 
Süleyman Genç 

Adana 
Mehmet Can 

Ankara 
Osman Ceran 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

Balıkesir 
Necati Cebe 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Konya 
Ali Kökbudak 

Elâzığ 
Atillâ Atillâ 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

9. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 arka-
daşmın Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Bir Hukuk 

Devletidir.» Hukuk devleti kavramını soyut bir kav
ram olmaktan çıkaran temel güvence, bağımsız yar
gının varlığıdır. Bu öge hukuk devleti varlığının ön 
koşuludur. 

1961 Anayasası hukuk devletinin işlerliğini sağla
yan ve özgürlüklerin güvencesi olan kurumları de
mokratik hayatımıza yerleştirmiştir. Fakat Türkiye' 
deki toplumsal demokratik gelişmeden ürken dışa ba
ğımlı sermaye sınıfları 12 Mart döneminde demok
rasiyi buzdolabına koyarak dondurmuşlardır. Kamu 
oyunun, demokratik kuruluşların suskunlaştırıldığı ve 
oluşumlara katkıda bulunmadığı bir sıkıyönetim sü
reci içinde özgürlüklere de şal atılarak Anayasadaki 
kurumlan çıkarlarına göre'düzenlemişlerdir. 
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Bu dönemin ürünlerinden olan Devlet Güvenlik 
mahkemelerinin siyasal amaçlarla ve genel mahke
melere karşı bir güvensizliğin sonucu kurulduğunda 
kuşku yoktur. 

1773 sayılı D. G. M.'nin kuruluş ve yargılama usul
leri hakkındaki Yasanın 6 ncı maddesi bu mahkeme
lere atanacak sivil savcı ve yargıçların Bakanlar Ku
rulunca saptanacağını, askerî savcı ve yargıçların Mil
lî Savunma Bakanınca atanacağını belirtmektedir. 
Böylece siyasî iktidara bağımlı bir mahkemenin oluş
turulduğu açıktır. Devletin soyut bir kavram olmayıp 
siyasî iktidarca somutlaştırıldığı görülecek olursa, si
yasal iktidara yönelik fiillerin, aynı siyasî iktidara ba
ğımlı mahkemelerce yargılanması hukuk devleti kav
ramı ile bağdaştırmaya imkân bulunabilir mi? 

Yargılamaya ilişkin usullerin totaliter rejimlere 
has özellikler taşıdığı, örneğin; gözaltına alma süre
si, yargılamayı etkileyen, savunmayı kısıtlayan, sanık
lar hakkında disipliner hükümlerin ağırlaştırıldığı, yar
gılamanın halka açık yapılmasını önleyen tedbirlerin 
bulunuşu gibi usuller kanıtlamaktadır. 

Gerek Anayasada ve gerekse 1773 sayılı Yasadaki 
ortak gerekçe, özetle; a) bütün dünyada olduğu gibi 
memleketimizde de yeni suç ve suçluluk kavramının or
taya çıkması, 

b) Bunun sonucu olarak suçluların takip ve yar
gılanmalarında yeni usuller aranmasının ve bulunma
sının zorunlu hale geldiği, 

c) Özellik arz eden bu gibi suçların ihtisaslaşmış 
mahkemelerde görülmesini mümkün kılmak, denil
miştir. Bu ortak gerekçede belirtilenler kesin olarak 
gerçeğe aykırıdır. 

özetle; a) Bu yasa ile yeni suç tipleri ve suçluluk 
kavramı getirilmemiştir. Türk Ceza Yasasında ve di
ğer yasalarda bulunan bazı suçlar Devlet güvenliği ile 
ilgili görülerek, genel mahkemelerin yetkileri kaldırı
larak Df G. M.'nin görevine verilmiştir. 

b) 15 günlük gözaltına alma, reddedilen yargıcın 
karara katılması, 3005 sayılı Yasaya göre uygulama 
yapılması ve Yargıtayda özel bir dairenin kurulması 
dışında yargılamanın süratle yapılmasına ilişkin genel 
mahkemelerin yargılama usullerinden ayrıcalığı yok
tur. Üstelik D. G. M.'nin yargı çevresinin geniş bulun
ması genel mahkemelerden daha ağır çalışmasına ve 
çeşitli adaletsizliklere sebep olmasına yol açmaktadır. 

-Delillerin toplanması ve talimatlar yargılamayı sürün
cemede bırakmakta ve tutuklu sanıklar için işkenceye 
dönüşmektedir. 

c) Yargıçlar geçici olarak atanmakta ve atanma
larında günün siyasî iktidarına yakınlıktan başka bir 
ihtisas aranmamaktadır. Bu nedenle teknik bir zo
runluluktan da bahsetmeye olanak yoktur; 

Bilindiği üzere D. G. M.'nin kuruluş ve yargılama 
usullerine ilişkin yasa Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. D. G. M.'nin yeniden görevini sürdürmeleri
ne olanak sağlamak için hiç bir hukukî neden yoktur. 2 
yılı aşkın uygulamalar D. G. M.'nin kurulmasında du
yulan kuşku ve eleştirileri hak verdirecek ölçülerde 
işlev kazanmıştır. Yetkili ceza mahkemelerinde aynı 
suçların kovuşturulması ile yargı birliği sağlanmış ve 
bağımsız yargı ilkesi işlerlik kazanmış olacaktır. 

Demokratik hukuk hayatını dondurmaya yönelik 
düzenlemeler kalıcı olamazlar. Geçici ve yanıltıcı bir
takım kazançlar sağlasa da, bedeli yüksek sancılarla 
ortadan kalkarlar. Batı dünyasında faşist ispanya dı
şında bu tür yöntemler kalmamıştır. Türkiye'yi yaşa
dığı çağın gerisinde tutmak mümkünde değildir. Hal
kımız için hiç bir temel özgürlük lüks değildir. Özgür 
koşulların sağlanması halinde Türk halkı en sağlıklı 
demokratik çözümleri bulacak kadar ergin ve yetenek
lidir. 

Bu nedenle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin iki 
yılı aşkm bir süredir uygulama işlevinin olumsuz so
nuçlarının Anayasanın 88 ve İçtüzüğünün 90 - 100 -
101 nci maddeleri uyarınca Bir Genel Görüşme açıla
rak değerlendirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Burdur 
Ali Sanlı 

Kaya Bengisu 
izmir 

Ilyas Seçkin 
Ankara 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Tekin ileri Dikmon 
Muş 

Abdi Özkök 
Bolu 

Orhan Kayıhan 
Amasya 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Cahit Angın 
Çorum 

Necati Cebe 
Balıkesir 

Necdet Ökmen 
istanbul 

Bahattin Karakoç 
Diyarbakır 

Mehmet Dedeoğîu 
Kırklareli 

Yalçın Oğuz 
Sinop 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 
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D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Adıyaman Milletvekili Ramazan Yıldırım'-
m, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi (4/109) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dilekçe Karma Komisyonu Üyeliğinden istifa edi

yorum. Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Adıyaman Milletvekili 

Ramazan Yıldırım 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2.' — Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konut-
larıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyle kuru
tan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süre
sinin üç ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (10/15, 3/522) 

BAŞKAN — Süre uzatımına dair Araştırma 
Komisyonu tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Engün Unsal ve 11 arka

daşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konut
ları ile ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu iha
lelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Ana-
yasa'nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi üzerine Genel Ku

rulun 12 . 2 . 1975 tarihli 38 nci birleşiminde ku
rulması karara bağlanan Meclis Araştırması Ko* 
misyonumuz, Komisyon Başkanının başkanlıktan 
çekilmesi ve 12 ekim Cumhuriyet Senatosu üçte bir 
yenileme seçimleri sebebiyle çalışmalarını bitirme 
imkânı bulamamıştır. 

26 . 6 . 1975 tarihinde sona eren çalışma müd
detinin karar tarihinden itibaren 3 ay daha uzatıl
ması hususunu yüksek tasviplerinize arzederim. 

Saygılarımla, 
Komisyon Başkanvekili 

Manisa Milletvekili 
Necmi Özgür 

BAŞKAN — Komisyon tezkeresi üzerinde söz 
almak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
(6/80) esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldı
ğına dair önergesi (4/108)* 

BAŞKAN — Geri alma tezkeresi varÜır, okutu
yorum; 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular bölümünün 40 sıra sa

yısındaki sözlü sorum aktüalitesini kaybetmiş olması 
sebebiyle geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonlarındaki açık üyelikler için Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunca Uşak Milletvejcili Sayın 
Kadir Özpak, Adalet Partisi Grupunca Ankara Mil
letvekili Sayın Orhan Alp, Adalet Partisi Grupunca 
Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Özgür aday gös
terilmişlerdir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ölçen, zabıtları getirdim. Bu zabıtları size 
de vereciğim ve zabıtları okuyarak, bunlar hakkın
daki açıklamalarınızı rica edeceğim. Zabıtlardaki 

cümlelere münhasır kalmak şartiyle, bir açıklığa ka-
vuşturursak iyi_ olacaktır. Buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkam 
Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; Sayın Başkanın 
bana söz vermesine, özellikle teşekkür ederek konuş
mama başlamak istiyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsünün, Cumhuriyet 
Halk Partisini kasdederek bugünkü karışık olaylar
da eli olduğunu îma eden konuşması hem gerçek 
dışıdır, hem de üzüntü vericidir. Ben ne Adalet Par
tisinin, ne Cumhuriyetçi Güven Partisinin, ne Millî 
Selâmet Partisinin ve ne de bağımısz milletvekille
rinin, doğrudan doğruya bugünkü kargaşada, bugün
kü kanlı olaylarda bir ilgisi olacağını düşüaemiyö-
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rum. Buna ihtimal dahi vermek istemiyorum. Çünkü, 
kendilerine, her zaman demokratik yoldan iktidara 
gelme kapıları açıktır. Demokratik yoldan iktidara 
gelme kapıları kendisine açık olan partilerin kanlı 
olaylarda parmağı olması ihtimali son derece azdır. 
Ama, bir parti, üç kişilik sandalyesiyle iki bakanlık 
işgal eden bir parti; acaba aynı kural içinde yer al
makta mıdır ve bu partinin Genel Başkanı bugünkü 
kanlı olaylarda parmağı olan bir kişi midir, değil mi
dir? Bu noktayı açıklığa kavuşturmak ihtiyacını his
sediyorum. Zira bunun aksine olan fikirleri burada 
yadırgayarak, hayrete düşerek dinledik. 

Tokat olayları sonuçlandıktan iki gün sonra, 
ne olup bittiğini bizzat görmek için Tokat'a gittim 
ve dükkânların vitrinlerinden, kasap dükkânlarının 
vitrinlerinden, kebapçı dükkânların vitrinlerinden, 
manifatura mağazalarının vitrinlerinden, henüz çı
kartılmamış bazı fotoğraflar elime geçti. Bir tanesini 
Yüce Meclise gösteriyorum ve üzerindeki yazıları siz
lere arz ediyorum. 

Fotoğraf, kırmızı Türk Bayrağının önünde Sayın 
Türkeş'in fotoğrafıdır ve bir matbaada basılmıştır. 
Sağ üst köşesinde şu yazılar yer almaktadır: Yazıları 
okuyorum: |«Emanet olan davayı kucakladım. Hiç ar
kaya bakmadan tereddütsüz bir şekilde, hiç bir şeye 
aldırmadan yürüyorum, ileriye doğru yürüyorum. 
Hızlanıp koşmak gayreti içindeyiz, koşacağız, ileriye 
gittikçe geride kalmayıp beni takip edin. Bu müca
delede herhangi bir sebeple ben düşersem bayrağı 
kapın; daha ileriye gidin, geri dönersem vurun. Da
vaya katılıp geri dönen herkesi vurun.» 

Bu söz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başka
nının sözüdür. Demokrasiden yana, kardeşçe huzur
dan yana olmasına imkân olmayan bir partinin Ge
nel Başkanının gençliğe öğüdüdür. Şimdi.. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, tavzih sadedindeki 
sözlerinizi rica edeceğim efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, eğer izin verirseniz huzurunuzda başka bir bel
geyi daha arz edeceğim. Yurt gerçekleri bu kürsü
ye gelmelidir. Yurt gerçeklerini örtbas ederek, karan
lık emellerine; demokrasinin dışında, sokakta kardeşi 
kardeşe düşürerek, sokakları kana bulayarak eriş
mek isteyenlere bu kürsüde belgelerle gereken ce
vabı vermeye hakkımız olsa gerektir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu söz hakkınız devamlıdır, her za
man söz verebiliriz. Yalnız, bugünkü konuşmaları
nızı dağıtmadan yapmanızı rica edeceğim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Peki efen
dim. Sayın Başkanım, eğer müsaadenize sığınma hak
kını bana birkaç dakika için lütfederseniz şunu arz 
edeceğim : 

Bir Genel Başkan böyle konuşursa, acaba bir 
başka gazetede, kendi gazetelerinde, genç yürekli, 
iyi niyetli bir şair, iyi niyetli bir yurttaş ne yazar ve 
ne çağrıda bulunur, onu da dikkatlerinize arz etmek 
isterim: Bakınız, Millet Gazetesinin 7 Ocak 1975 ta
rihli nüshasında «Liderin izinden giden bir şair, 
gençleri neye kışkırtıyor?.» 

BAŞKAN — Sayın Ölçen.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir satırla, 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Onun hakkında lâzım gelen konuş

mayı arkadaşlarımız yaptı; fakat sizin partiniz için 
olanını söyleyin, çok rica edeceğim. Ben de sizin 
müsamahanıza sığınarak rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir dakikanızı 
rica ediyorum Sayın Başkanım. 

«Bu vatanın bir karış toprağını satanı, İslâmiyet 
ışığında ülkemize ı«gerici» diyeni vur bacım, anam, 
kardeşim vuralım. Demokrasiyi yıkıp sosyalist olan
ları, Türklüğünü yitirmiş kanı bozukları, insanlığı 
benimsemeyen bu hayvanları vur kardaşım, vur, öle
ne dek vuralım.» 

Bu parti, vurmaktan başka bir şey düşünmüyor. 
Bu parti vurmaktan başka bir amaç almamış. 

Şimdi sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisini bu kan
lı olayların içinde göstermeye yelteniyor. Çünkü suç
lular, suçlarını suçsuzlara yüklemenin kurnazlığını 
Milliyetçi Hareket Partisi kanalıyle keşfetmiş durum
dalar. 

Ben, Cumhuriyet Halk Partisinin 190 sandalyesi
nin demokratik yollarla,, baba yadigârı tabancalarla 
değil, oylarla iktidara gelebileceğine inanmış bir ar
kadaşınız olarak, Milliyetçi Hareket Partisini yanlış 
yoldan çevirmenin, o partiye de yürekten gönül ve
ren gençlerin o tuzaktan kendilerini kurtarmasının 
içtenliğiyle meseleyi huzurunuza getirdim. 

Cumhuriyet Halk Partisinden hiç bir üye, Cum
huriyet Halk Partisine gönül vermiş hiç bir yurttaş 
hiç bir kanlı olayın içinde yer almamıştır ve yine id
dia ediyorum ki, Af Yasasından yararlanarak özgür
lüğüne kavuşan hiç kimse bu kanlı olaylar dolayı-
sıyle tutuklanmamıştır; ama bu kanlı olaylar do-
layısıyle tutuklanan nice temiz yürekli, ama bir kişi 
tarafından yolundan saptırılmış gençlerimiz vardır. 
Ben, onları doğru yola çağırmak için de söz almış 
bulunuyorum aynı zamanda Sayın Başkanım. 
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• Bu. benim kadar Yüce Meclisin de görevi, benim 
kadar Yüce Meclisi yöneten Başkanın da görevi. 
Burada gerçekleri lâfla, gerçekleri iftira ile, gerçek
leri sokakta kanlı olaylarla ve adam öldürmek için 
zincir siparişiyle önlemeye Milliyetçi Hareket Parti
sinin gücü yetmeyecektir; ama pişman olmadan önce, 
demokratik yola gelmelerini kendilerinden dilyorum. 
Eğer ısrar edeceklerse, eğer bu yolda devam edecek
lerse, bu olayların sorumlusu olarak kalacaklar ve 
tarih onların üzerine yıkılacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Devlet de 
üzerlerine yıkılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş

kan, biraz önce konuşan arkadaşımıza verdiğim ce
vapta, bütün sayın üyeler takdir ederler ki, hiç bir 
sürtüşme ve sataşmaya meydan verecek ifade kul
lanmadan, mümkün olduğu kadar yatıştırıcı bir cevap 
vermek üslubu takip etmeye çalıştım. Buna rağmen 
Sayın Ölçen'in, burada Partisine sataştığım iddias 
içerisinde sizden söz istemeleri karşjsında verdiğiniz 
söz üzerine, konuşmalarımın dışında, tamamen par
timi yeni bir konuşma ile itham edecek hava içeri
sinde kürsüye geldi ve yeni bir itham içinde bulun
du. Elbetteki buna cevap vermem imkânını tanıya
caksınız. 

BAŞKAN — Efendim, 70 nci maddeye göre, da
ha evvel yaptığımız gibi yalnız bir hakikatin ve her
hangi bir şekildeki yanlış anlamayı örtmek maksadıy-
le, size söz vermek durumunda olmadığım halde söz 
yerdim. Şimdi arkadaşlarımız, tavzih sadedinde al
dıkları sözden dışarıya çıktıkları zaman da lâzım ge

len ihtarı yaparak yeniden sadede getirdim. Yalnız 
zabıtlar üzerinde Cumhuriyet Halk Partisine isnat 
edilmiş olan sözleri yalanladıklarını siz de gördünüz. 

Ayrıca bir tecavüz mevzuu olması, size bu mev-
zuuda başka bir zaman için, her zaman söz almak 
hakkınızı sağlar ve bu sözünüzle de bunları zabıtlar
dan çıkararak cevap vermeniz her zaman mümkün
dür. 70 nci maddenin bundan sonra" işlemesi de za
ten mümkün değil. Rica edeceğim efendim. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Bu fikrinizi 
anlayışla karşılıyorum. Yalnız aym üslubu diğer ar
kadaşlarımıza da uygulamanız gerekiyor. 

Bir defa benim sataşmamla ilgili hiç bir cevap 
verilmemiştir. Aslında ben bir sataşmada bulun
madım, bir sataşmaya cevap verdim. Bu bakımdan 
arkadaşların bu türlü sataşmaları, sadece Meclisteki 
çoğunluğa dayanarak bir fikri boğmak zihniyetinden 
ileri gelmektedir. Durumun aydınlanması için söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, aydınlanması mevzuunda 
daha fazla söz vermemize imkân yok. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sokak eş-
kiyacılığı ile uğraşıyorsunuz; her gün devrimcileri 
öldürüyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim; otur
duğunuz yerden konuşmayın, rica ederim. 

Sayın Eyüpoğlu, siz de lütfen yerinize oturun 
efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Döktüğünüz 
kanlar yetmez mi daha? Sokak eşkiyacılığı ile uğra
şıyorsunuz. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Kimin so
kak eşkiyası olduğunu millet biliyor. 

IV. — SEÇİMLER (Devam) 

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

BAŞKAN — Gündemimize göre, Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için seçim ya
pılacaktır. Bu üyelik için Anayasa Adalet Karma Ko
misyonunca gösterilen adayları okutuyorum. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı, 13 . 1 
li 38 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 tarih-

Aday Listesi : 

1. Şahap Kitapçı 
2. Nahit Saçhoğlu 
3. Orhan Tüzemen 
4. Fuat Azgur 
5. Rafet Tüzün 

Yargıtay Üyesi 
Askerî Yargıtay 2. Başkanı 
Danıştay Üyesi 
Danıştay Üyesi 
Askerî Yargıtay Başkanı 

BAŞKAN — Okunan adaylar arasından yalnız 
birine oy verilecektir. Buna göre, şimdi mühürlü oy 
pusulaları ve zarflar dağıtılmaktadır. Bu oy pusula
larına yalnız bir isim yazılarak zarfa konmak sure
tiyle oy kutusuna atmanızı rica edeceğim. 
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Tasnif için, ad çekmök suretiyle beş kişilik ko
misyonu tespit ediyoruz: 

Sayın ismail Hakkı Köylüoğlu?... Burada. 
Sayın Kemal Tabak?... Yok. 
Sayın Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu?... Yok. 
Sayın Neccar Türîecan?... Burada. 
Sayın Mehmet Atagün?... Yok. 
Sayın Mehmet Bozgeyik?... Burada. 
Sayın Hüseyin Özdemir?... Yok. 
Sayın Talât Oğuz?... Burada. 
Sayın Vahdettin Karaçorlu?... Burada. 
Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Adana milletkelillerinden başlanarak oylar top

landı.) 

BAŞKAN — Başka oyunu kullanmayan sayın 
üye?.... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif Komis
yonuna seçilen sayın üyeler lütfen yerlerini alsınlar. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

1. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çanerî'nin, 
Ayvalık • Sancak tatil köyü turistik tesislerine ilişkin 
sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğ-
lu'nutı yazılı cevabı: (7/751) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerek
li işlendin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla 
rica ederim. 

1 5 . 9 . 1975 
Çanakkale Milletvekili 

Orhan Çaneri 
1. Ayvalık ilçesi civarında kurulmuş olan San

cak Tatil Köyüne turizm kredisi verilmiş midir? 
Verildiyse miktarı nedir? 
2. Özel teşebbüse' ait olsa bile turizm kredisi 

alan turistik tesislerin turizme hizmet etmek mecbu
riyeti olduğuna göre, Sancak Tatil Köyü bu yönde 
bir denetime tabi tutulmuş mudur? 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye

lik için yapılan seçime 53 üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 
Arz olunur. 

Ankara İzmir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Neccar Türkcan 

Mardin Gaziantep 
Talât Oğuz Mehmet Bozgeyik 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz kalmamıştır. Bu ne
denle, alınan karar gereğince, kanun tasan ve tek
liflerini görüşmek için 20 . 1 . 1976 Salı günü saat 
14,00*te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

3. Sancak Tatil Köyünün 1975 yazında eli si
lâhlı M. H. P. militanlarının komando eğitimi yap
tıkları bir kamp haline getirildiği biKndiğine göre, 
turizme hizmet etmeyen bu turistik kuruluşun turizm 
belgesinin iptalini düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 15 . 1 . 1976 

Ankara 
Özel Kalem Müdürlüğü 

22-756 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26.. 12 . 1975 gün ve 7/751-3021/24318 sa
yılı yazıları. 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri tarafından 
verilen «Ayvalık - Sancak Tatil Köyü Turistik Te
sisleri» ne ilişkin yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmaktadır. 

1. Balıkesir Ayvalık ilçesinde işletilmekte olan 
«Sancak Tatil Köyü» ne verilen kredilere ait bilgi
ler: 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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6 
6 
6 

Tarihi 

12 . 1972 
12 . 1972 
12 . 1972 

Kredi türü 

İnşaat 
Mefruşat 
İşletme 

Tutarı 

2 000 000 
400 000 
100 000 

30 . 10 . 1975 
tarihi itibariyle 

Borç. Bak. 

1 911 954,37 
280 000 

55,89 

Vâdesi 

12 yıl (15 . 12 . 1984) 
6 yıl (15 . 12 . 1978) 
2 yıl (31 . 12 . 1976) 

2. Sancak Tatil Köyünde 19 . 6 . 1974 ve 
24 . 6 . 1974 tarihlerinde Bakanlığımızca teknik ve 
işletmecinle yönlerinden yaptırılan denetlemelerde 
tesisin projesine uygun şekilde inşa edildiği ve işlet
meye hazır durumda bulunduğu tespit edilmiş ve 
17 . 7 . 1974 günlü Merkez Turizm Komitesi toplan
tısında tesise işletme belgesi verilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Turistik tesislerde Bakanlığımızca yaptırılan denet
lemeler bir program çerçevesinde yürütülmekte olup, 
bu program gereğince adı geçen tatil köyü de 1975 
yılı içinde iki defa denetlenmiş bulunmaktadır. 

3. Turizm müessesesi belgesi almış tesislerin 
belgelerinin iptali için gerekli olan sebepler 6086 sa
yılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununda açıkça 
belirlenmiştir* 

1975 Turizm Sezonunda Sancak Tatil Köyünde 
Bakanlığımızca yaptırılan denetlemelerde eli silâhlı 
M. H. P. militanlarının komando eğitimi yaptıkları
na dair hiçbir belirtiye rastlanılamamış ve 6086 sa
yılı Kanun gereğince belge iptalini gerektirecek bir 
husus tespit edilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lûtfi Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

2. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, in
dirimli kimyevî gübre satışına ilişkin sorusu ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 
cevabı (7/789) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. Saygılarımla. 

4 .11 . 1975 
Eskişehir Milletvekili 

Niyazi Ona! 
Soru : 19 Eylıüt 1975 tarihinde yayınlıanaraik yürür

lüğe giren bir kararla kimyevî gübre fiyatlarında in-
dMıh yapılmıştır. Birçok yerde bu tarihten çok ön
ce gübrb dağıtımına başlanmış olması çiftçiler ara
cında faritİıİık yaratmış bulunmaktadır, örneğin 

Eskişehir'de gübre dağıtımı 1 Eylül 1975 tarihinde 
başlamış ve indirim 'kararının yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar çiftçilerin büyük bir bölümü gübresini almış
tır. Bir Ekim döneminde gübrenin bütün çiftçilere 
aynı fiyatlarla satışı adaletin gereği olduğuna göre 
bu farklılığı ortadan kaldıracak ve şikâyetleri önle
yecek, fiyat indiriminin hiç değilse 1 Eylül 1975 ta
rihinden başlamasını sağlayacak ek bir karar alınma
sı düşünülmakte midir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 12.1.1976 

Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 15 
Konu : Sayın Niyazi Onal'ın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/789-31^5/25408 sayılı yazı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Niyazi' Onal tarafın
dan; indirimli kimyevî gübre satışına ilişkin olarak; 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı
nın iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

iKorkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Niyazi Onal'ın; indi
rimli gübre satışına ilişkin yazılı soru önergesi cevabı. 

21 . 4 . 1975 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 7/9793 sayılı Kararname ile gübre 
fiyatları ucuzlatılmış ve 1 Nisan 1975 tarihinden iti
baren geçerli olması öngörülmüşitür. İlkbahar döne
minde çiftçilerin büyük bir kısmı pahalı gübre kul
lanma zorunda kalmış ancak 1 Nisan 1975 tarihinden 
sonra kullananlar ucuzluktan istifade edebilmişler
dir, Hal böyle iken fiyat ucuzlatıîımasınıın kararname 
tarihinden önceye şâmil tutlması nedeniyle tedarik 
ve dağııtısmda güçlükle telâfi edilebilen aksaklıklara 
yol açmıştır. Kimyevî gübrefer yılın her ayında sa
tıldığından, 19.9.1975 tarih ve 7/10665 sayılı Ka-

— 437 — 



M. Meclisi B : 40 15 . 1 . 1976 O : 1 

raraame ile yapılan ucuzluğun Kararnamede Öngö
rüldüğü üzare yayın tarihinden itliıbaren geçerli olma
sı uygun görülmektedir. 

3. — Bolu Milletvekili Abdi. Özkök'ün, kurulacak 
aîkoloid fabrikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Gıda • Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/825) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygıla
rımla arz ederim. 

11.11.1975 
Bolu Milletvekili 

Abdi Özkök 
Soru: 
1. Toprak Mahsulleri Ofisi öncülüğünde Gıda-Ta-

rım ve Hayvancılık, Sanayi ve Teknoloji ye Köy İş
leri bakanlıklarınca ortaklaşa kurulması, 3 ncü Plan 
hedeflerine alınan ve başlama - bitim tarihleri 
1974-1977 olarak saptanan, 1975 yılında da örgüt
lendirilmesi icra planında belirtilmiş bulunan Aîko
loid Fabrikasının : 

a) Kuruluş yeri saptanmış mıdır? 
b) Saptandı ise bu saptamada siyasal olarak ta

rafsız ve bilimsel açıdan aylarca Toprak Mahsulleri 
Ofisince çalışılarak, özellikle ekonomik yönden seçe
nekte ekim alanı ve ulaşım olanakları gözde tutula
rak ilk rapor ve burada belirtilen yermi (Afyon mer
kez köyü 67, ekim alanı 21 790 dönüm; Sandıklı 
köyü 83 ekim alanı 21 610 dönüm; Çayköyü 22, ekim 
alam 2 511 dönüm.) 

Yoksa, Bakan Korkut özel'ın sadece siyasal bir 
amaç güderek baskı ile hazırlattığı ikinci rapor ve 
burada belirtilen yermi (Bolvadin köyü 14, ekim ala
nı 7 670 dönüm.) ele alınmıştır? 

c) Hazırlanan bilimsel rapora ve açık gerçeklere 
karşın fabrika yer seçiminde MSP oylarının rol oy
nadığı, tedirginlik yarattığına ve ekonomik kurallar 
çiğnendiğine göre yapılan yatırımın nereye ve kim
lere yönelik olduğu, çıkarlarından kimlerin yararla
nacağı çok tartışılan bir soru haline gelmiştir. Bu 
husustaki düşünce ve görüşünüz nedir? 

2. En geç 1977 yılında bitirilmesi öngörülen fab-
r'ca ve işletme projesinin akştaılması, ekonomimizi 
her geçen gün zarara sokmakta ve çeşitli sorunlar 
yaratmaktadır. Ürünün işlenmeyerek satışından do
ğacak kayıp yılda brüt bir milyar lirayı bulmaktadır. 
Halen eldeki stok ihraç edilmek üzere İzmir depo

larında bekletilmektedir. Giderekte artarak memleke
tin başına büyük sorunlar açacak bu stokları önle
yecek olan fabrikanın kuruluşu hangi safhadadır? 

Bu konuda, daha önce yapılması kararlaştırılan 
ihalelerin bir kaç kez ertelendiği söylenmektedir. Doğru 
mudur ve sebebi nedir? 

3. Evvelce ülkemizin pek çok yerinde haşhaş 
ekimi yapılırdı. Yasaklanmış olan bu bölgeler halkı 
dört gözle ekim izni beklediklerine göre: 

Ekim alanı genişletüecek midir; genişletilecekse 
bu genişleme hangi il yada ilçeleri kapsayacaktır; bu 
uğurda çalışmalar yapılmış, fabrika ye ihraç duru
muna göre ekim planları hazırlanmış mıdır? 

-T..G 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 12 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
özel Kalem Md< 

Sayı: 32 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığa muhatap 29 . 12 . 1975 gün 

Kanunlar Müdürlüğü 7/825 - 3156/25665 sayılı yazı
nız 

Bolu Milletvekili Sayın Abdi özkök tarafından; 
Afyon Karahisar Alkaloidleri Fabrikasının yer seçi
mine ilişkin olarak; Sayın Başbakana yöneltilen 
ve Bakanlığımız tarafından cevaplandırılması tensip 
olunan yazılı soru önergesi karşılığının iki nüsha 
olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz-
ederim, 

Korkut özal 
Gıda-Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Abdi özkök tarafından 
Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımız tara
fından cevaplandırılması tensip olunan; Afyon 
Alkaloidleri Fabrikasının yerme ilişkin yazılı soru 
önergesi cevabı-

1. — 7/8987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulması öngörülen Afyon Karahisar Alkaloidleri 
Fabrikasının kuruluş yerini tesbit için Bakanlığımı
za bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü
ğünce detaylı çahşmalar yapılmış ve sonuç olarak 
tesis için en elverişli yerin Bolvadin Belediyesi 
mülkiyetindeki arsa uygun bulunmuştur. 

Daha da genişleyebilecek durumda bulunan ye 
tamamı on lira gibi bir oedel karşılığında alınan 
arsa 1074 metre karedir. Herhangi bir tefsin- yer 
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seçiminde dikkate alınması o>erek»n faktörlerin sa
yın önerge sahibinin önergesinde belin! ;ği gibi 
çok dar kalıplar içerisinde mütalaa etmek mümkün 
değildir. Söz konusu mahallin ve Arsanın s-:iminde; 
ham madde temini ve nakliyesi, altyapı > varlığı, 
ulaşım imkânları, enerji durumu, artıkların değerlen
dirilmesi, arsanın kurulacak fabrikanın gerektirdiği 
sair vasıfların haiz olması (topografya, su, inşaata 
elverişlilik) gibi faktörlerin gözönünde bulundurul
ması zaruridir. Bu kıstaslar dahilinde Afyon Karahi-
sarın merkez ilçesi dahil bütün ilçeleri tesisin tek
nik ve ekonomik fizibilitesini ilgiliye - bilecek bütün 
faktörler açısından uzmanlarca mukayeseli ve detaylı 
bir şekilde tetkike tabi tutulmuş ve neticede mem
leket yararına en uygun yer üzerinde karara varıl
mıştık 

2. — Afyon Karahisar Alkaloidleri Fabrikasının 
makine ve teçhizatı Toprak Mahsulleri Ofisince 
beynelmilel bir ihaleye çıkarılmış, bu konuda en 
müsait şartlarla en uygun teklifi vermiş bulunan 
Batı Almanya'da KNOLL AG Firması ile 14.11.1975 
tarihinde mukavele akdedilmiştir.. Buna göre 'esiş 26 
ay sonunda işletmeye girecektir. 

Diğer taraftan 1975 ürünü haşhaş kapsüllerinin 
ihracı konusu nihayetlenmek üzeredir. 

3. — Kurulacak olan fabrikanın ham madde ih
tiyacı halen ekime müsaade edilen il ve ilçelerdeki 
üretim ile karşılanabilecektir. Bu konudaki anapoîi-
tikamız bütün mahsulün ilâç ve ilâç ham maddesi 
olarak yurtiçi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve 
üretim fazlasında mamul olarak ihraç etmektir. 
İleride yurtiçi ve dünya talebinde meydana gele
bilecek gelişmelere muvazi olarak tabiatıyle gerek
li tedbirlerin alınmasına tevessül edilecektir. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon - Sandıklı ilçesinin Çalça köyün
deki yabanî ahlat ağaçlarına ilişkin sorusu ve Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazdı cevabı. (7/828) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
14 . 11 . 1975 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Afyon ili Sandıklı ilçesine bağlı Çalça köyün
deki yabanî Ahlat ağaçlarının aşılattırılması mümkün 
müdür? 

2. Aşı yapılabilecekse ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 12 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 13 
Konu : Sayın Süleyman Mutlu'nun 
soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 12 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/828-3162/25733 sayılı yazı. 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 

Mutlu tarafından; Sandıklı ilçesinin Çalça köyündeki 
yabanî ahlat ağaçlarının aşılanmasına ilişkin olarak; 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi tetkik 
edilmiştir. 

Yabanî ağaçların aşılanması programı, bölgenin 
iklim durumuna bağlı olup İlkbahar aylarında uygu
lanmaktadır. Sandıklı ilçesinin Çalça köyünde, ya
banî ahlat ağaçlarının aşılanması programının nok
sansız olarak gerçekleştirilmesi için adı geçen ile ge
rekli talimat verilmiştir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarımla arz 
ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

5. — Çanakkale Milletvekili Hasan Sever'in, Biga 
Yem Fabrikasına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/903) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

3 . 12 . 1975 
Çanakkale Milletvekili 

Hasan Sever 
1. Biga ilçemizde kurulan 2 yıldır çalışamaz ve 

terk edilmiş halde bulunan Yem Fabrikasının ortak
ları kimlerdir? Sermayesi ne kadardır? Böyle bir 
fabrika bugünkü değerlerle kaç milyona mal olur? 

2. Fabrikanın bugünkü durumunu hazırlayan 
Yönetim Kurulları, Başkan ve üyeleri kimlerdir? Hiz
met süreleri ne kadar devam etmiştir? 
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3. Adalet Partili partizanların Yönetici olarak 
fabrikaya atanmaları ve yönetimi ele geçirmeleri so
nucu yıllardır müfettişleriniz tarafından kontrol edil
memesinin nedenleri nedir? Teftişe neden gerek du
yulmamıştır? 

4. Fabrikayı terk edilmiş ve çürümüş hale ge
tiren yöneticiler hakkında şimdiye kadar kovuşturma 
açılmış mıdır? Açılmamışsa sebepleri nelerdir? 

5. Fabrikanın verimli çalıştığı yılları ve ürünle
rini çok rahat sattığı bilindiğine göre iflâsı hazırlayan 
durumlar nelerdir? 

6. İflâsın hileli olduğuna dair bölgesel basında 
ve halk arasında yaygın kanaatler vardır? Hileli if
lası hazırlayan sorumlular hakkında açılan kamu da
vası var mıdır? 

7. Fabrika büro malzeme ve diğer taşınır malla
rını kimler yağmalamıştır? 2 telefonun fabrikadan 
söküldüğü biliniyor. Alıp götüren kişiler kimdir ve 
no için alıp götürmüşlerdir? 

8. Ziraat Bankasının 3,5 milyon TL. kefaleti
nin karşılığı nasıl kurtarılacaktır? 

9. Bugünkü durumuyle fabrikanın yeniden faa
liyete geçirilmesi mümkün müdür? Mümkünse" ne 
gibi girişimler vardır? 

10. Fabrikanın alacaklı olduğu kişilerin isimleri 
ve kişilerin fabrikaya borçları ne kadardır? Şimdiye 
kadar neden tahsil edilmemiştir? 

11. Fabrikaya alacaklarından dolayı haciz koy-
duranlar ve alacaklı olanlar kimlerdir. Alçakları ne 
kadardır? 

12. Kişilerden gerçek alacak yoksa zimmet kim
ler üzerindedir? 

Bu yöneticilerin ve kişilerin adları nelerdir? 

T. C. 12 . 1 . 1976 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 9 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 12 . 1975 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/903 - 3345/26448 sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Hasan Sever tarafın
dan; Biga Yem Fabrikasına ilişkin olarak; Bakanlığı 
miza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüs

ha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Hasan Sever'in Biga Yem 
Fabrikasına ilişkin olarak Bakanlığımıza yönelttiği 

yazılı soru önergesi cevabı. 

1. — Biga Yem Fabrikasının ortakları Yem Sana
yii Türk A. Ş. ile Biga Gıda Sanayii A. Ş. dir. Ser
mayesi 2 250 000 TL. dir. Bunun 1 237 500 Lirası Bi
ga Gıda Sanayii A. Ş. ve 1 012 500 Lirası da Yem Sa
nayii tarafından karşılanmıştır. Gıda Sanayii'nin iştirak 
nispeti % 55, Yem Sanayii'nin % 45 dir. 

Biga Yeni Fabrikası denginde bir yem fabrikası
nın bugünün şartlarına göre 13-14 milyon liraya ku
rulabileceği tahmin olunmaktadır. 

2. — Biga Yem Fabrikası Limited Şirketi, Şirket 
esas mukavelesine göre biri Yem Sanayii'nden ve di
ğeri Biga Gıda Sanayii A. Ş. den olmak üzere Genel 
Kurulca seçilecek iki müdürden müteşekkil bir yöne
tim kurulu tarafından yürütülür. İlk müdürler üç se
ne için tayin edilmiş olup 25 . 3 . 1972 tarihine kadar 
Yem Sanayii'nden İstanbul Yem Fabrikası Müdürü 
Yusuf İzzettin Arslan ve Biga Gıda Sanayii A. Ş. den 
Hasan Dedeoğlu idi. 25 . 3 . 1972 tarihinden itibaren 
de Yem Sanayii'nden Bursa Yem Fabrikası Müdürü 
Celâl Yalçınkaya ve Biga Gıda Sanayii A. Ş. den Ha
san Dedeoğlu şirket müdürlüğüne seçilmişlerdir. An
cak Hasan Dedeoğlu 24 . 12 . 1973 tarihinde göre* 
vinden istifa etmiş ve yerine Giga Gıda Sanayii A. Ş. 
den Tevfik Emin Başarır seçilmiştir. 

3. — Türk Ticaret Kanununun 540 ncı maddesi 
gereğince ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyle şirket 
işlerini yürütmeye mezun ve mecburdurlar. Ancak 
ortakların hükmî şahıs olması halinde o hükmî şah
sın temsilcisi şirket işlerini yürütür. Biga Gıda Sanayii 
A. Ş. nin ortak sıfatıyle ve şirketi idare etme hakkı 
icabı temsilcileri genel kurullarca şirket müdürlüğüne 
seçilmiş ve tayin edilmişlerdir. Ayrıca şirketin mura
kıplar tarafından murakabesi yapılmış ve Yem Sanayii 
müfettişlerince de şirket hesapları 1973 ve 1974 yıl
larında tetkik olunmuştur. 

4. — Biga Yem fabrikasının yatırımları şirket ser
mayesi ile geliştirme ve teşvik fonundan sağlanan kre
dilerle tamamlanmıştır. 

1971 yılında işletmeye aç;lan fabrika faaliyetinin 
devamı için zarurî ticarî kredilerin yüksek faizli olu
şu. İdarî masrafların artması, kredi yetersizliğinden 
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fabrikanın tam kapasite ile çalıştırılmaması gibi ne
denler işletmenin 1972 - 1974 yılları blançolarmın 
zararla kapatılmasını sağlamıştır. 

Ortak hisselerinin birbirine transferi gibi konular
da yapılan öneriler Yem Sanayii A. Ş. tarafından 
karşılanarak iştirak konusunda istihsal olunan Ba
kanlar Kurulu Kararı Devlet Planlama Teşkilâtı ve 
Maliye Bakanlığı olumlu mütalaalarının kendilerine 
bildirilmiş olmasına rağmen cevap alınamamıştır. 

Netice olarak : Son iki yıl içinde Şirketin malî 
durumunu düzeltmek ve güçlendirmek veya akibetini 
tayin etmek hususlarında yapılan Genel Kurul top
lantılarından ve diğer girişimlerden olumlu bir sonuç 
alınamadığından fabrikanın tekrar faaliyete geçiril
mesi sağlanamamıştır. Ortada Şirket yöneticilerinin 
bizzat sebebiyet verdikleri bir durum yoktur. 

5) Yukarıda açıklandığı üzere fabrika çalıştığı 
yıllarda da zarar etmiş ve neticede işletme sermaye
sinin yokluğu sebebi ile faaliyetini durdurmuştur. 
Hatta faaliyet yıllarında bilhassa hammadde bedel
leri dolayısıyle bazı şahıslara borçlarını ödeyeme
miştir. Alacaklılar uzun süre beklemişlerse de neti
cede cebrî icra yolu ile alacaklarını tahsile tevessül 
zorunda kalmışlardır. 

Şirketten alacaklı olan Phizer Firması alacağını 
iflas yolu ile takip etmiş ve borç ödenmediği için 
Biga Asliye Hukuk Mahkemesi şirketin iflasına ka
rar vermiştir. 

6) Şirketin hileli bir şekilde iflâs ettiği hususun
daki iddiaların gerçekle ilgisi yoktur. Şirketin kurulu
şundan itibaren aktif ve pasif hesaplarda yer alan 
kıymetler, borç ye alacak ilişkileri bellidir. Şirketin 
nakdi ve haciz yolu ile takip edilebilecek ve borcu 
karşılamaya yetecek taşınır malı olmadığı için ve bor
cun uzun süre ödenmemiş olması dolayısıyle alacaklı 
Phizer firması şirketi iflâs yolu ile takip etmiştir. 
Bu nedenle de hakkında kamu davası açılmış değil
dir. 

7) Bazı alacaklılar alacağını haciz yolu ile takip 
etmiş ve şirketin büro eşyası, bazı taşınır mallarını 
icra dairesi haczetmiştir. Şirket mallarını şahsî ta
sarrufuna geçiren oldu ise bunların takip edileceği 
tabiîdir. 

8) Ziraat Bankasının yatırım kredisi sebebiyle 
1974 yılı sonu itibariyle anapara ve faizler tutarı top
lam 3 653 445 lira alacağı bulunmaktadır. Bu ala
cağın 1975 yılı sonu itibariyle 4 milyon lira civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu alacak için şirketin 
gayri menkulleri Ziraat Bankasına ipoteklidir. 

9) Devlet Planlama Teşkilâtınla uygun gördüğü 
şekilde Biga Gıda Sanayii A. Ş. sermaye payını no
minal bedel üzerinden satmayı kabul ettiği takdirde 
alacaklara halefiyet ve masaya kaydettirilen borçlar 
tekeffül olunarak iflâsın kapatılarak ve şirketin tas
fiyesi cihetine gidilerek, fabrika Yem Sanayii A. Ş. 
ne devredildiği takdirde faaliyete geçirilecektir. 

10) 30 . 8 . 1975 tarihi itibariyle şirket alacak
larının tutarı 1 594 714 liradır. Bunun 631 513 lirası 
takipte, 261 269 lirası müteahhit adına yapılan işler 
karşılığı Demir Çelik İş Firmasından, 189 453 lira
nın Nevzat Güngör, 349 322 lirası Mesut Aksu, 
75 000 lirası Hayrettin Erbaş, 17 152 lirası Kadir 
Keskin adındaki şahıslardandır. Bakiye 71 005 lirası 
da çok küçük miktarlar olarak 35 şahsın üzerindedir. 
Mesut Aksu'nun borcuna mukabil gayri menkulleri 
üzerinde 700 bin liralık ikinci dereceden ipotek var
dır. 

11) Fabrikanın muhtelif firmalara ve şahıslara 
olan borçlarının toplamı 30 . 8 . 1975 tarihli itiba-
tıyle 1 474 912 liradır. Bunun 90 395 lirası Vergiler 
Sosyal Sigorta primi ve ödenecek istihkaklara aittir. 
470 689 lirası Biga Gıda Sanayii A. Ş. ve ortaklarına, 
96 311 lirası Yem Sanayiine 25 866 lirası Gün Ne
bati Yağ Fabrikasına, 162 459 lirası Osman Oğuzlar'a 
37 512 lirası Kâmil Ekinil, 25 165 lirası Tunalılar 
Kollektif Şirketine 30 765 lirası TEK'e, 50 214 lirası 
Eczacıbaşı Firmasına, 100 000 Et ve Balık Kurumuna 
19 100 lirası Kasımpaşa Un Fabrikasına, 339 694 li
rası Phizer Firmasına, 9 500 lirası Balıkesir Yem 
Fabrikasına, 12 738 lirası Tevfik Kara Davut'a ve 
6 497 lirası da muhtelif 4 şahsa aittir. 

Alacaklılardan Phizer firması alacağını iflâs yolu 
ile takip etmiş ve borç ödenemediği için alacaklı 
Biga Mahkemesine • müracaatla şirketin iflâsını talep 
etmiş ve mahkemece de şirketin iflâsına karar veril
miştir. 

Biga icra Dairesinin çağırışı üzerine birinci ala
caklılar toplanması 8 . 8 . 1975 tarihinde yapılmış ve 
toplantıya Phizer Firması, Osman Oğuzlar Firması 
ve Yem Sanayii temsilcileri ve Mehmet Ekinci ka
tılmışlar ve alacaklarını bildirmişlerdir. Bu toplantıda 
iflâs masası da teşkil olunmuştur. 

12) Şirketin alacak ve borç ilişkileri yukarıda 
açıklanmıştır. Bu itibarla zimmet söz konusu değü-
dir. 
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6 istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Hay
darpaşa Silosunun Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan boş tutulmasına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı ceva
bı. (7/923) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 17 .12 . 1975 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker . 

Soru : 
Trakya'da 500 000 ton buğday örtü altında ve 

çürüme tehlikesiyle karşı karşıya iken, Toprak Mah
sulleri Ofisinin 80 000 ton kapasiteli Haydarpaşa 
silosunda 70 000 tonluk bölümün boş tutulduğu doğ
ru mudur? 

Haydarpaşa silosu boş dururken Saray ilçesinde 
20 - 25 000 ton buğdayın yağmurda çürüdüğü doğru 

' mudur? 

İstanbul'daki 70 000 tonluk silo boş dururken, 
İstanbul ekmeklik buğday gereksinmesinin Trakya' 
dan sağlandığı, bütün diğer illerde kilo başına 2 ku
ruş taşıma ücreti binerken, İstanbul'da kilo başına 
13 kuruş taşıma ücreti yüklendiği bu yüzden İstan
bul'da ekmek fiyatının yüksek olduğu, yani bu taşı
ma ücretinin yoksul halk kitlelerinin ekmeğinden 
alındığı doğru mudur? İstanbul'da diğer tüm illerde 
olduğu gibi ekmeklik buğdayın Toprak Mahsulleri 
Ofisinin silosundan verilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 12 . 1 . 1976 
özel Kalem Müd. 

Sayı :19 
Konu : Sayın Reşit Ül
ker'in önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 1 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/923 - 3394/26255 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Saym Reşit Ülker tarafın
dan; Haydarpaşa Silosunun Toprak Mahsulleri Ofi
si tarafından boş tutulmasına ilişkin olarak; Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki 

nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Korkut özal 
Gıüa - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

İstanbul Milletvekili Saym Reşit Ülker'in Toprak 
Mahsulleri Ofisi Haydarpaşa Silosuna ilişkin yazılı 
soru önergesi cevabı. 

1. — 1975 yılında geçmiş yıllara oranla rekor se-
. viyede 3 189 150 ton hububat mubayaa etmiştir. İde

al bir muhafaza şekli olmamakla beraber, senelerden 
beri denenmiş olan açık yığınlarda bu yıl da 2 000 000 
ton kadar hububat muhafaza edilmesi zorunluluğun
da kalınmıştır, En iyi açıkta muhafaza şekli olan alt 
ve üstü polietilenli ve topraklı yığınlarda İstanbul 
bölgesinde 479 000 ton hububat depolanmıştır. 

2. — Haydarpaşa silolarının kapasitesi 70 000 
tondur. Halen bu silolarda 20 000 ton civarında hu
bubat mevcuttur. Bu silolara, aşağıda açıklanacağı 
üzere, Saray Ekip Şefliğinde bulunan tahminen 7 000 
ton hububatın şevki devam etmektedir. Ayrıca Ana
dolu yakasının askeri birliklerinin ekmeklik ihtiyacı
nı karşılamak üzere 20 000 ton hububatın Haydar
paşa'ya çekilmesi planlanarak mukaveleye bağlan
mıştır. 

Halen ihtilâf konusu olan 500 000 ton buğdayın 
ithalâtı için bir anlaşma sağlandığı takdirde ilk par
tileri Haydarpaşa limanında tahliye edilecektir. 

İstanbul bölgesinde 1974 - 1975 kampanyasından 
devreden buğday miktarı 105 000 tondur. 1975 -
1976 kampanyasında bu bölgede 536 000 ton buğday 
mubayaa edilmiştir. Trakya'daki buğday stoklarının 
kampanya sonuna kadar tüketilmesi aşağıdaki şekilde 
planlanmıştır. 

Samsun'a 135 000 ton sevk edilecek 
Trabzon'a 60 000 » » 
Ankara'ya 100 000 •» » 
Bandırma'ya 23 000 » » 

İstanbul (Anadolu Yakası) 40 000 ton sevk edi
lecek (Derince ve İstanbul'dan askerî birliklerin ve 
bir kısım halkın ekmeklik ihtiyacını karşılamak üze
re) İstanbul şehri ekmekliği için: 180 000 ton (Trak
ya'daki işyerlerinden teslim edilecektir.) Toplam 
538 000 ton buğdayın bu şekilde elden çıkarılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bölgedeki bakiye 100 000 ton civarındaki buğday 
stoku da askerî ve fevkalâde hal stoku ve İstanbul'a 
hava muhalefeti dolayısıyle sevkiyat yapılamadığı 
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zamanlarda şehir ekmekliği ihtiyacı için bulunduru
lacaktır. 

3. — Saray Ekibi 1975 - 1976 alım kampanyasın
da 19 731 ton hububat mubayaa etmiş ve bunun ta
mamı açık yığın şeklinde depolanmıştır. 

9 . 8 . 1975 tarihinde şiddetli rüzgârla birlikte 
saatte metrekareye 178 kilogram yağış bırakan yağ
mur bir taşkın halini almıştır. Bu sebepten kazanın 
diğer kesimlerinde olduğu gibi Toprak Mahsulleri 
Ofisine ait hububat yığınları da yağmurdan mütevel
lit sel sularının tehdidine maruz kalmış ancak böl
gesinin zamanında müdahalesi sonucu tahribat zama
nında önlendiği gibi ıslanan yerler de ıslah ameliye
sine tabi tutulmuştur. Bu ıslah ameliyesi sonucu, 
meydana gelen arızalı malın katî miktarı ancak yı
ğınların tasfiyesi neticesinde belli olabilecektir. An
cak, bu miktarın 100 tonu geçmeyeceği tahmin edil
mektedir ki, bu da 19 000 tonluk mubayaaya nisbet 
edilecek olursa binde 5'tir. Tabiî bir afet sonucu mey
dana gelen bu miktar zayiatın da normal kabul edil
mesi tabiîdir. Kaldı ki, halen bu arızalı hububattan 
20 tonu da kilosu 60 kuruştan değerlendirilmiş bulun
maktadır. 

4. — İstanbul şehir ekmeklik ihtiyacının 7/9943 
sayılı Kararname esasları dairesinde karşılanmasını 
teminen İstanbul'da Toprak Mahsulleri Ofisi ile İs
tanbul Değirmenciler Derneği arasında imzalanan 
19 .12 . 1975 tarihli protokole göre : 

a) Günde 700 tona kadar şehir ekmeklik talep
lerinin 400 tonunun Silivri'den, 300 tonunun Çorlu' 
dan, 

b) Günde 700 ilâ 1000 ton arasındaki fark olan 
300 ton talebin de Muratlı'dan, 

c) Günde 1000 tonu aşan taleplerin Tekirdağ' 
dan, 

Karşılanması kararlaştırılmıştır. 
Sözü geçen kararnamenin 5/A maddesi gereğince 

halk ekmeklik ihtiyaçları alımla stoku müsait hale 
gelen işyerlerinden karşılanmaktadır. 

Değirmenciler Derneği ile imzalanan protokole 
göre bu işyerlerinden şehir ekmeklik hububatın 
karşılanmasında kampanya sonuna kadar ekmek fi
yatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı hu-. 
susunda mutabakata varılmıştır. 

Kararnamenin 5/A maddesine göre il ve ilçelerde 
ekmek yapımında kullanılacak un fiyatı ile uygulana
cak ekmek gramajı, fiyatı ve şartları ile esaslarını tes
pit etmekle illerde kurulan İl Koordinasyon Komi
tesi görevlendirilmiştir. 

İstanbul ili İl Koordinasyon Komitesi, yukarıda 
sözü geçen protokol talihinden bir gün önce 
18 . 12 . 1975 tarihinde toplanarak ekmek fiyat ve 
gramajmı tespit etmiştir. 

Ekmek maliyetinin tespitinde maliyet unsurlan 
bu komitece tespit edilmektedir. 

»&<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 1 . i 976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIR M ASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

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

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

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

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

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

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

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

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

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

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 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 Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri 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 Anayasanın 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri 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 Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Öîçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 
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23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

24. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

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

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilaçlann ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

28. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya DemireTe ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri ithalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

30. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 

102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

31. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca b.r Meclis Araştırması açılmasına üişkin 
önergesi. (10/41) 

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

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

34. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep • olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/44) 

35. — Adana Milletvekili 0?man Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
'içi maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (1(Y46) 

37. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 



yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

38. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına lilişkin önergesi. (10/48) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 
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12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MİT 

Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

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

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

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

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

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

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

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

20. — Samsun Milletvekili Ilyas 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 ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

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

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

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından 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. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 
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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
let 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
ru önergesi (6/65) 

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

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin 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 mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (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 Ataöv'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 soru 
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, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

41. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru 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 Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

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

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

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

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/88) 

49. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 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, 
Diyarbakır'ın 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 Başkam hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (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 adını 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 Keskin'in, 
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'nm, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
'ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından 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 İnce'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 Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

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

66. — Burdur 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 ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

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

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
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 sınırlan içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren 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 sözKi 
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 som önergesi (6/143) (*) 

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
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 Bakanından 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 som önergesi (6/129) 

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

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

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

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

86. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından 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 Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
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 Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
som önergesi (6/146) 

93. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

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

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru 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 soru önerge
si (6/155) 

98. — istanbul 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
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru 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'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze 'ilişkin içişleri 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 çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

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

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağh bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 
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108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'mn, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

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

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

112. — Samsun Milletvekili İrfan Yaukutan'm 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin 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 söz
lü 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 
som önergesi. (6/187) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'mn, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

120. — İçel Milletvekili Süleyman Şirnşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim 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 çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

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

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

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

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

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

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

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

131. — Adana Miletvekilı 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. — Ankara. Milletvekili Gevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 



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

134. — istanbul Milletvekii İlhan Özbay'ıı», 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'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

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, Gençlik 
ve Spor eski Balkanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından 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) 

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

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

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

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

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

149. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

150. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

151. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi. (6/217) 

152. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER tŞLER 

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) 

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

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

143. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 
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2. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 

imarı hakkında kanun tasansı ve Bayındırlık, imar, 
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
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayıh 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
yıh 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'm, 1446 
ve 1610 sayıh kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma 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, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman 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 fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) .S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X 11. — 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 ve Plan komisyonları raporları (1/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 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 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlen
mesine 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 : 1 6 . 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 İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
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. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

17. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda 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 : 19 . 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 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britan
ya Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Tür
kiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulan
masına İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 23. •— Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Sağbk ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi: 26 . 6 ,1975) 

X 24. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarı
sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Diş

i l — 
I işleri komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) 

(Dağıtma Tarihi: 26 . 6 . 1975) 
I X 25. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleş-
I mesi ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bu-
I lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Sağbk ve Sosyal 
I İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. H/256) (S. 

Sayısı : 198) (Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 
26. — Yozgat Milletvekili İlhamı Çetin'in, 5434 

I sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad-
I de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis-
I yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari

hi : 30 . 6 . 1975) 
I X 27. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu-
I nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
I kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-
I na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
I başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se-
I natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se

natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 
28. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu-

I nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
I kanun tasansı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi-
I resun Milletvekili I. Etem Kıhçoğlu ve 12 arkadaşı-
I nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato-
I su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma-
I nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı̂  
I nın ve îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
I ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 

2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

29. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce-: 
I za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
I dair Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
I ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
I maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum-
I huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
I Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec

lisi : 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi 
I S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. 

Sayısı : 483) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

30. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
I 10 arkadaşımn, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme-
I leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena-
I tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
I Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
I 2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 
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C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

. 3 1 . — 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 
nci maddesinin tadiline dair Kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt
ma Tarihi: 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 Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. 
Sayısı : 204) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

35. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 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 Al
manya Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihin
de Aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
Değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

X 37. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 13 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 38. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş

tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

39. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve iki 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 tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 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 mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma' tarihi : 
2 . 7 . 1975) 

42. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

43. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

44. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

45. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 275 
sayılı Kanunun 35 aci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek-
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lifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

46. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/315) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 4.7.1975) 

X 47. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 49. — Bursa RJ ilL tvekili Kasım Önadım .ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve izmir Milletvekili Nece ar Türkcan ve 17 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

50. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, Siyasî Partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 51. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
29 . 7 .1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra-

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

ı poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

52, — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
Sağlık kurumlan 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 deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan Komisyon-

| lan raporları. (1/201) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma ta-
| rihi : 4 . 7 . 1975) 

I 53. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komis-

| yonu Raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1975) 

X 54. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili ismail 

i Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon-
I lan raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı

sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

55. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 

Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri : 20 . 6 . 1975, 1 7 . 7 . 1975) 

56. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, Televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa-

I yısı: 229) (Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

(40 nci Birleşim) 




