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Sayfa 
Yılimaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol haklarında gensoru açılmasına ilişkin 
önergenin gündeme alınıp alınmaması hakkın
daki görüşmelerin 24 Mart 1976 Çarşamba gü
nü yapılmasına ve görüşmelerde uyulacak sü
relere dair Danışma Kurulu önerisi. 222:223 

Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilâri, yakında açı
lacak Doğu ekici tütün piyasası ve, 

Burdur Milletvekili Ali Sanlı da, anason üreticisi
nin 1976 yılında alım politikasına ilişkin endişelen 
konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Kars Milletvekili Doğan Arasîı'nın, Et - Balık Ku
rumu tarafından besicilere verilmekte olan krediler 
hakkındaki gündem dışı konuşmasına Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakam Korkut Özal cevap verdi. 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

«Türk Dili Akademisi Kanunu tasarısı» mn geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunularak, tasarının geri verileceği bil-
dirildi^ 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «En az ge
çim indiriminin yükseltilmesi (2/335):», 

Girösun Milletvekilli Mustafa Kemal Çilesiz'in, 
.«Fındık Ziraati (2/222):» ve 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun da, 
<«1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesi 
(2/256)» hakkındaki kanun teklif ilerinin, doğrudan, 
doğruyv. gündeme alınmasına dair önergeleri kabul 
olundu. 

Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Anayasa Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayfa 
V. — Seçimler 223 
1. —' Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 

1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu ve aday listesi (3/173) (S. 
Sayısı : 57) 223 

Komisyonlardaki açık üyeliklere gösterilen aday
lar seçildiler* 

24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve ilgili tekliflerin (1/303, 2/252, 2/360, 2/375, 
2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) Komisyonca 
geri alınan maddelerinin henüz Genel Kurula intikal 
ettirilmemesi ve. 

17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi (1/173) (S. 
Sayısı: 94), 

İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve imarı (1/167) 
(S. Sayısı : 97) hakkındaki kanun tasarıları ile, 

Konya Milletvekili Şener BattaFın, 1146 ve 16101 
sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/302) (S. Sayısı : 17Cj) de, ilgili Ba
kanların Genel Kurulda hazır bulunmamaları nede
niyle ertelendiler. 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinin 167 Dönüm 
500 m2 lik Kısmının Ankara Belediyesine Satılması 
Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri gönder
me tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu ile (1/43) 
(S. Sayısı: 108), 

5584 Sayılı Posta Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısının (1/176) (S. Sayısı : 171) gö
rüşülmeleri tamamlanarak kabul olundular. 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü-
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küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22.11.1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 ncr madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
de (1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesi açık oya 
sunuldu. Oyların ayrımı sonucunda, Genel Kurulda 
çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

II. - - G E L E N 

Tasarı 
1. •— Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki 

ve Kuruluşu Hakkında 13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
deler eklenmesi ve bazılarının kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı (1/426) (Adalet, İçişleri ve Plan ko
misyonlarına.) 

Rapor 
2. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış

tay Başkanlığı 1974 malî Yılı kesinhesabı hakkında 
Millet Meclisi hesaplarını inceleme Komisyonu rapo-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşümelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen sayın üyelere söz vere

ceğin^ 

17 Mart 1976 Çarşamba günü saat 15.0Cfte top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.4Cİ'ta son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Rasim Hancıoğlu Hasan Tosyalı 
Divan Üyesi 
Kastamonu 
Mehdi Keskin 

KÂĞITLAR 

ru (5/37) (S. Sayısı:270) (Dağıtma tarihi : 16.3.1976) 
(Gündeme) 

Gensoru 
3. — C.H.P. Millet Meclisi Grupu Başkanvekilie-

ri Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve İstanbul 
Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in görevlerini kötüye 
kullandıkları iddiasıyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca, Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Ba-
şol haklarında Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11/4) 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, kısa bir maruzatım var. 

Son haftalarda Meclisin koridorlarında ve kulis
lerinde, buraya devam eden parlamenterlerin iki üç 
kişisi bir araya oturup bir meseleyi konuşmak için 
yer bulamadıkları bir gerçektir. Bu böyle devam 
edeceğine göre, parlamenterlerin oturup konuşabil-

17 . 3 . 1976 Çarşamba 

» • • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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melerini temin için Başkanlığınızca sandalye alınması 
düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Gündem dışı bir söz istersiniz ve 
bunu belirtirsiniz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail îlçin'in Hakkâri 
ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Mikâil İlcin, Hakkâri ilinin 
genel sorunlarının bir kısmını kapsayan konular hak
kında gündem dışı söz isteğiniz vardır, buyurun 
efendim. 

ıMtKAlL iLÇlN (Hakkâri) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Türkiye Cumhuriyeti haritasının güneydoğu kö
şesine göz atıldığında, yeni yeni hatırlanmaya başlan
mış bir çıkıntı dikkati çeker. İşte çu çıtıntı, iki ya
bancı devlete hem hudut bulunan, Hazreti Nuh'un 
tufanını müteakip tabiat şeklini bugüne kadar muha
faza eden, yılın 6 - 7 ayında ulaşım imkânsızlıkları 
nedeniyle dünya ile irtibatı kesilen ve böylece kader
leriyle başbaşa bırakılan mamur ve müreffeh büyük 
Türkiyemizin Hakkâri ilidir. 

Gelmiş geçmiş hükümetler tarafından kasıtlı ve 
maksatlı olarak o kadar ihmal edilmiş ve geri bıra
kılmıştır ki, hâlâ yöre halkının % 85'i millî lisanı 
olan Türkçeyi konuşamamaktadır. 

Asırlardan beri devletinin külfetlerine maddî ve 
manevî bütün olanaklarıyle katılmış, memleketinin 
millî menfaatleri için ve en son olarak Kore'de, Kıb
rıs'ta savaşarak şehit vermiş Hakkâri'nin çilekeş ve 
idealist insanları maalesef ve maalesef devlet nimet
lerinin tevziinde hissesini alamamıştır. 

Hudut üzerinde bulunan ilçe ve köylerimiz yakın 
zamanlara kadar, bilhassa mahsur kaldıkları uzun 
kış aylarında hastalarını İran'a ve Irak'a götü
rüp, tedavi ettirirlerdi. Son iki yıldan beri sı
nırlarını kapatan komşu ülkeler, sınır boylarında ya
şayan Türk vatandaşlarının bu yegâne ümit kapısını 
da kilitlemiş oldular, 

Senenin 6 - 7 ayında ilin ilçelerle, ilçelerin köy
lerle irtibatı tamamen kesilmektedir. Bu çetin ve uzun 
kış döneminde yolların karla kapalı olmasından her 
yıl yüzlerce insan göz göre göre ölüme terkedilir. 
Köylerden hastaneye ve ilçelerdeki doktorsuz sağlık 
ocaklarına kızakla, sırtla ve sedye ile taşınan genç 
kadınlar, kârlı dağlarda çoğu kez doğum sancıları 
çeke çeke can vermişlerdin 

Sayın milletvekilleri, bundan 2,5 ay önce Çukur-
ca'nın Andaç Köyünde sırtla ot taşımaya giden 8 genç 
vatandaşımız çığ altında kaldı. Köylüler tarafından 
4'ü ölü, 4'ü ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ancak, 
ulaşım imkânsızlığı nedeniyle bir parça sargı bezi 
dahi gönderilemedi. Yaralıların helikopterle yakın bir 
hastaneye kaldırılması için, Hakkâri'den sayın Baş
bakana telgrafla, sayın Sağlık Bakanına telefonla 
ricada bulunduğum halde, maalesef bugüne kadar 
yaralılar aldırılmadığı için akibetleri meçhul kalmış
tın 

Hakkâri'n' vatandaş, Batılı vatandaş gibi köyüne 
elektrik, televizyon, asfalt, yüzme havuzları, bol mik
tarda kredi vesair sosyal ve medenî ihtiyaçlar iste
miyor; açlıktan, hastalıktan, sefaletten ve ilâçsızlık
tan ölmemek için mevcut ilçe yollarının kardan te
mizlenmesini talep ediyor. Bunun kadar vatandaş 
için daha normal ve daha tabiî bir hak olamaz. 

Başta Şemdinli olmak üzere 5 aydan beri mah
sur kalan ilçelerimizle bazı grup köy yollarımızın en 
kısa zamanda açılması için Hükümet tarafından alâ
kalılara âcil ve kesin emirler Verilmelidir. 

«Geri kalmış yörelerin kalkınmasına hız verile
cektir» edebiyatına son vermenin zamanı gelmiştir. 
Laf değil artık, fiiliyat gerek. Geri kalmış bölgelerin 
öncülüğünü yapan Hakkâri'nin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sahada kalkınması yola bağlıdır. Hükümet, 
samimî ve ciddî olarak konuyu ele alır, vatanaşları-
mıztn asırlar boyunca devam edegelen ıstıraplarına 
son vermeyi, bölgelerarası dengesizliği kısmen de olsa 
yok etmeyi düşünüyor ise, vakit kayıp etmeden Ba
yındırlık ve Köy İşleri Bakanlığının imkânlarını ora
ya seferber edecektir. 

Milliyetçi Hükümet için bunu yapmak kadar, 
daha yasal, daha kutsî, daha insanî ve daha millî 
bir görev olamaz. Böylece Türkiye'de biri yiyip biri 
bakmaz, kıyamet de erken kopmaz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın İlcin. 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın çiftçi
nin traktör ihtiyacı ve Türkiye'de traktör sanayiinin 
kurulmasına ilişkin gündem dışı konuşması. 

216 — 



M. Meclisi B : 77 1 7 . 3 . 1 9 7 6 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal, Türkiye'de 
traktör sanayii kurulması ve çiftçinin traktör ihti
yacı konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. Bu
yurun efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Yaklaşan bahar ayları ile birlikte .en büyük bo
yutlara ulaşan Türk çiftçisinin önemli bir sorununa 
gündem dışı bir konuşmanın üslubu ve çerçevesi içe
risinde değinmek istiyorum. Bu, yıllarca çözüleme
yen ve daha da büyük boyutlara ulaşan traktör ko
nusudur. Nitekim şu günlerde geçen hafta Sayın Baş
bakan Yardımcısı Erbakan da konu üzerinde dur
muş ve bugünlerde Hükümetin traktör konusunda 
ciddî bir karar arifesinde olduğunu söylemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi uzun yıllar 
Türkiye'de traktör konusunun halli, montaj sanayim
den ümit beklemek şeklinde oldu. 1964 yılında çıka
rılan Montaj Talimatnamesine göre, her ülkede ge
çek sanayinin ancak montajdan başladığı söyleni
yordu. Aslında modern teknolojide, modern bir dü
şüncede böyle bir sanayi dalı da yoktu. Bu çıkarılan 
Montaj Talimatnamesine göre, ülkede traktör sana
yiinin kurulacağı ve kısa süre içerisinde yetki veri
len 6 firmanın çok kısa bir dönem içerisinde trak
törün % 100'e yakınını yapacağı söyleniyordu. Bu 
firmalar, yine bildiğiniz gibi bir daha tekrarlamak 
istiyorum; Minneapolis Moline fabrikasında Fiat 
traktörü yapılacaktı, Makine Kimya'da Hanomag 
traktörü yapılacaktı, Türk Otomotiv Endüstrisinde 
înternasyonal Harvester traktörü yapılacaktı; Zirai 
Donatım'da Fordson, British Motor Corporation' 
da Nuffield ve Uzel'de Ferguson traktörü yapıla
caktı. 1964 yılından 1976 yılına geldiğimiz halde, 
1964 yılındaki çalışma ve çaba ne ise bugün de o-
dur. Yanlış olan bir durum da şu idi: O tarihte Türk 
çiftçisinin gerçek ihtiyacı 30 bin civarında idi, yetki 
verilen 6 firmaya yılda 5 bin traktör yapmak imkâ
nı doğuyordu. Halbuki 5 bin traktörle bir fabrika
nın rantabl çalışmayacağı da gerçekti ve ortada idi. 
Nitekim, bu düşünce de dediğim şekilde oldu, hâ
lâ 1976 yılında montaj sanayiinde bir adım ileri gi
demedik. Şu anda % 60'ın üzerine çıkarılamadı yer
li sanayi; % 61 olması için asgarî 15 milyon lira ge
rekiyor bir fabrikaya. % 20 daha ileri gitmesi için, 
yerli sanayi bakımından gelişmesi için asgarî 300 
milyon lira gerekiyor. Öyleyse, özel kesimin Türki
ye'de traktör sanayiini gerçek anlamda kurması ve 
eli nasırlı Türk Çiftçisine ucuz fiyatla yeter sayıda 

traktör vermesi mümkün değildir. Nitekim montaj 
sanayiinde bir tarihte ileri sürülen bir gerekçe de şu 
idi: Türk çiftçisine ucuz traktör vermek, bol trak
tör vermek. Bu da gerçekleşmedi. Bugün yoksul 
Türk çiftçisi asgari 100 - 187 bin lira civarında bir 
traktörü alabilmektedir; tüm ekipmanı ile birlikte -
çok iyi bildiğiniz üzere - asgari 175 bin hatta 300 bin 
liraya kadar çıkmaktadır ülkemizde bugün. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de traktör konu
sunu yeni bir görüşle ele almaya mecburuz ve Tür
kiye'de yoksul Türk çiftçisinin traktör sorununa çö
züm getirmeye mecburuz. Üçüncü Beş Yıllık Plan, 
kesin yargısını ortaya koymuştur. Bu yargı, Türki
ye'de motor sanayiinin kurulmasını, kamu sektörüne 
vermiştir. Halbuki, bugün traktör konusunda bir
çok firmalar 1964 yılında olduğu gibi son derece 
yaygın bir girişim içerisindedir. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, bir dakikanız kaldı; 
sözlerinizi bağlayın efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

8 firma Türkiye'de traktör yapmanın peşindedir. 
Halbuki Almanya'da bugün için 3 firma vardır trak
tör yapan, ingiltere'de 2 firma vardır, Amerika'da 6 
firma vardır. 

Şimdi olacak şudur: Görüşümü kısaca söylemek 
istiyorum Sayın Başkanım. Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu, Türk çiftçisinin yine önemli bir ihtiyacı 
olan küçük çapta bir traktör yapmış; % 95 - 96'sı 
yerli sanayi olan başak traktörünü imal etmiş ve Türk 
çiftçisinin hizmetine vermiştir. 

Bu traktörden halen İtalya'da 200 bin, Alman
ya'da, Fransa'da 400 bin, Japonya'da 1 400 000 trak
tör vardır. Ziraî Donatım Kurumu bu görevi başar
mış, şimdi daha önemli bir görev olan ve planın ön
gördüğü çerçevede gayretini tamamlamış, projeyi 
hazırlamış, 2,5 milyar liralık gerçek anlamda % 95 
veya % 96 yerli sanayi olan bir traktör yapmanın 
peşindedir. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, lütfen bağlayın efen
dim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Donatımın 
teknik elemanları, imkânları buna yeterlidir. Yeter 
ki, Hükümet konu üzerinde ciddiyetle dursun. 

Bir tarihte güney'in şöhretli iş adamı Sabancılar, 
Ziraî Donatım Kurumunun imal edeceği yerli trak
töre ortak olmak için büyük bir çaba göstermişlerdi. 
Çaba sonuç vermiş ve Donatsa ortaklığı kurulmuş
tu. Sonradan Sabancılar bu ortaklıktan kendileri vaz-
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geçtiler. Böylece Donatım tek başına kaldı ve kalkın
ma planları doğrultusunda yerli traktör imal etme 
durumuna geldi. 

Hükümetten ricamız ve dileğimiz; Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumuna gerekli imkânı yaratması ve 
yılda 30 bin traktör imal etmek üzere hazırlanan bu 
projenin tozlu raflardan kaldırılıp plan doğrultusun
da Türk çiftçisinin sorununa çözüm getirmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, konu son derece uzun ve 
yaygındır. Baştan da arz ettiğim gibi Sayın Başka
nın müsamahasını suiistimal etmek istemiyorum. Kı
saca Türkiye'de traktör sanayii ve Türk çiftçisinin 
sorununa dar çerçeve içerisinde birkaç şey söylemek 
imkânını buldum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 

3. — Malatya Milletvekili Hüseyin Denizin Ma-
latya'daki öğretmenler ve lise öğrencileri üzerinde 
son zamanlarda yoğunlaşan baskılara ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Deniz, Malatya'da-
ki öğretmen ve lise öğrencileri üzerinde son zaman
larda yoğunlaşan baskılar hakkında gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başkan, 

Sayın Milletvekilleri; 
Konuşmama iki gün önce aldığım bir telgrafı 

okumakla başlamak istiyorum: 

«Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da fa
şist baskılar sürmektedir. Baskıların ağırlığı ilerici 
öğretmenler ve öğrenciler üzerinde toplanmaktadır. 
örneğin; Akçadağ Öğretmen Okulunda 600 ilerici öğ
rencinin okuldan atılması temin edilmiş ve Malatya 
Atatürk Lisesinde aynı yöntemlerle bir kişi öldürül
müş, yüzlerce ilerici öğrenci tasdikname almak zo
runda bırakılmıştır. 

«Bu kere, Malatya Turan Emeksiz Lisesinde 
aynı girişim başlamıştır. Öğrenciler ve velileri büyük 
tedirginlik içindedir. Olaylar münferit müdahaleleri 

. aşmış olup, genellik arz etmekte ve yasal çareler 
aranmaktadır. 

«Bu nedenlerle biz velilerle, siz parlamenterleri
mizin birlikte çare aramasında fayda vardır. 21 Mart 
1976 Pazar günü Malatya TÖB - DER Lokalinde 
veliler toplantısında, bulunmanızı istirham ederiz. 

«Malatya Orta Dereceli öğrenim Öğrencileri Ve
liler Komitesi adına Mehmet Yıldız». 

Evet sayın milletvekilleri, Türk millî eğitimini 
bir işgal gücü zihniyetiyle sistemli biçimde tahrip 
eden, üniversite ve yüksekokullarda eğitim ve öğre
timin fiilen ortadan kalkmasına sebep olan, tüm 
yükseköğrenim öğrencisinin çok değerli birer yılla
rını ellerinden alan, bunun ötesinde can güvenliğini 
ortadan kaldıran, 600 öğretmen lisesi öğrencisini in
sanlık dışı yöntemlerle okul dışına atan, binlerce 
öğretmeni sorgusuz sualsiz, kış kıyamet demeden 
sürgüne yollayan, kananı bir yere kocasını bir baş
ka yere vererek, aile bütünlüğüne saygısızlığın örne
ğini veren bu Millî Eğitim Bakanından ve bu Cep
he Hükümetinden ümidini kesen vatandaş, artık ken
di can güvenliği konusunda, çocuğunun okuma hak
kının ve can güvenliğinin tedbirini alma konusunda 
bir araya gelip kendilerini savunma ihtiyacı duymak
tadırlar. 

Her kademede yönetim kadrolarına tayin edilen 
politik amaçlı dengesiz elemanlar eliyle, okullarda 
aydın ve gerçek Atatürkçü öğrencilere işkence edil
mekte ve bu suretle öğrenciler okullarından ayrıl
maya zorlanmaktadır. Tasdikname ile okuldan uzak
laştırılan öğrenciler ise bir başka okula, «Komünist» 
oldukları iddiasıyla alınmamaktadırlar. 

Nazif Özkul Bolu Öğretmen Lisesinden uzak
laştırılan öğrencilerden biridir. Sivas Öğretmen Li
sesine verilmiş. Bu okulun başında müdür olarak, 
Atatürk düşmanlığından mahkûm biri vardır. Belir
gin vasfı «Komando» olmasıdır. Okul Müdürü, Na
zif Özkul'u binbir güçlükle okuluna alıyor ama, da
ha ikinci günün gecesi iki kişi tarafından yatakha
neden, Hemşehrilerin geldi seninle görüşmek isti
yorlar» diye alınıp, okulun bir odasına götürülüyor. 
Orada bekleyen diğer iki kişi ile dört kişi oluyorlar, 
bir mahkeme kuruluyor. Nazif Özkul'u sorguya çe
kiyorlar. Nazif ÖzkuPa Bolu Öğretmen Lisesinden 
atılan komünistlerden biri olarak bakıyorlar ve iş
kence metotlarının tamamını uyguluyorlar. «İntihar 
ediyorum» diye bir yazı yazdırıp imzalamaya zorlu
yorlar. Bu yazıyı alırlarsa, ağzını mendille bağlayıp 
ikinci kattan aşağıya atmayı kararlaştırıyorlar. An
cak bütün bunlardan kurtulabilmesi de mümkündür. 
Kendisine verecekleri tabancayla gösterecekleri şahsı 
vurmayı göze alırsa, hayatı bağışlanacaktır. Bir şans 
eseri o anda oradan nöbetçi öğretemenin geçmesi 
ile işkenceci satılmışların elinden çocuğun kurtulma
sı mümkün oluyor. Çocuk okuldan kaçıyor, babası 
okul müdürüne durumu anlatıyor ve müdürün ceva
bı şudur: «Ben zabıta memuru değilim. Bunlara en> 
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niyet kuvvetleri bile bir şey yapamıyor, ben ne ya
pabilirim?» Bu çocuğu ve babasını geçenlerde Baka
na götürdüm. Ama ne yazık ki, Sayın Bakanı ma
kamında bulmak mümkün olmadı. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi huzurunuzda Millî 
Eğitim Bakanını biraz evvel okuduğum telgrafta 
bahsedilen, 21 Mart 1976 Pazar günü Malatya'da 
yapılacak veliler toplantısına davet ediyorum. Olay
lardan suçluluk duymuyorsa ve halktan korkmuyor
sa, buyursun birlikte gidip toplantıyı izleyelim. 

Hükümeti ikaz ediyorum. Malatya'daki öğret
menler üzerinde, liselerdeki öğrenciler üzerinde yo-

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihinde akte-
dilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini değiştiren 
ara Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının geri gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (1/302, 3/586) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır; Başbakanlığın, iç
tüzüğün 76 ncı maddesine göre geri alma tezkeresi 
vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 6 . 1975 tarihli ve 71-1973/3094 sayılı 

yazımız. 
Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 

Meclisine arzı 10 . 6 . 1975 tarihinde kararlaştırılan 
ve ilgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulmuş 
olan «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihinde akte-
diîmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini değiştiren 
ara sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun Tasarısı» nm, İçtüzüğün 76 ncı mad
desine göre geri gönderilmesini saygı ile arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Gündemde bulunan bu tasarının 
geri verilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
ek maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun tekli
finin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi (1/302,4/132) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

ğunlaşan baskıyı kaldırmadığınız takdirde çıkabile
cek olaylardan sorumlu olacaksınız. Aslında bu olay
ların, baskıların. hangi maksatlarla çıkartıldığı artık 
halkın gözünden kaçmamaktadır. Olayları defalarca 
kürsüye getirdik. Bakanın ve Hükümetin dikkatini 
çektik, fakat ne yazıktır ki, ilgi göstermediler. Bu 
tutumdaki Bakana ve Hükümete «Milliyetçi» de
mek mümkün değildir. Saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Deniz. 
Gündeme geçiyoruz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 

hakkında kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
ek maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun tekli
fimiz 18 . 6 . 1975 tarihli gelen kâğıtlar listesinde 
2/431 sayı ile İçişleri Komisyonuna havele buyurul-
muştu. Bu güne kadar bir işlem yapılmadığından İç
tüzüğün ilgili hükmü gereğince gündeme alınması 
hususunu emirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa Milletvekili 

M. Gündüz Sevilgen 

BAŞKAN — önerge hakkında söz isteyen sa
yın üye var mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOGLU (İçel) — Komisyon Başkanı olarak aleyh
te söz istiyorum efendim. 

GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Lehte söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baloğlu. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 

Manisa Milletvekili Sayın Gündüz Sevilgen'in 
2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bir ek maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi Komisyonumuzdadır. Teklif, birçok konuları 
ve yönleri kapsamakta ve Komisyonumuzda enine 
boyuna, özellikle ve önemle tartışılmasını gerektir
mektedir. Komisyonumuzun elinde bugün 80'e ya
kın kanun tasarı ve teklifi bulunmakta ve bunlar içe
risinde 1973'ten bu yana da gelmiş olanları var
dır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Elimizde çok önemli ve süratle çıkarılması ge
reken tasarı ve tekliflerin yanında, Sayın kanun tek
lifi sahibinin teklif ettiği metin son derece acele ve 
derhal çıkarılmasını gerektiren niteliği de taşıma
maktadır. Bu itibarla, konunun, Komisyonumuzda 
demin de arz ettiğim yönde derinliğine, genişliğine 
inceleyip, gerçek yönünü tespit ve faydalı bir tarz
da Yüce Meclise getirilmesinde çeşitli zorunluluklar 
vardır. Bu itibarla, süratle gündeme alınmasını sa
kıncalı ve gereksiz görüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Baloğlu, 
Sayın Gündüz Sevilgen, buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, bugün soruşturma günüdür. 

BAŞKAN — Bu, geri alma önergesidir. Tatbi
katımızda var. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Usul hatası 
yapıyorsunuz Sayın Başkan. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Muhte
rem Başkan ve Sayın milletvekilleri; 

2739 sayılı Kanun millî bayram ve genel tatilleri 
düzenleyen bir kanundur. Kanunun adından da an
laşılacağı üzere, bayramlar ancak millî karakter ta
şımalıdır. Filhakika, 2 nci maddenin değiştirilmesini 
istediğimiz, yeni şeklinde zikri geçen bayramların 
her birisi millî tarihimizdeki mühim bir güne isa
bet ettiklerinden bayram olarak kabul edilmişlerdir. 
Halbuki, 1 Mayıstaki Bahar Bayramı ile Yılbaşının 
millî tarihimizle ve millî yaşayışımızla hiç bir ilgisi 
olmadığı gibi, hatta birisi Hıristiyan dünya için, di
ğeri sosyalist ülkeler için değer taşımaktadır. Halbu
ki, nasıl ki bizim bir dinî bayramımızda veya millî 
bir günümüzde Hıristiyan batı dünyasının veya sos
yalist ülkelerin bayram yapması düşünülemez, ise 
tıpkı bunun gibi elbette başkaları için değer taşıyan 
bir günde de milletimizin bayram yapması düşünüle
mez. Bilhassa, 1 Mayısın milletimiz ve memleketi
miz için hiç bir fevkalâdeliği yoktur. Bugün ne Tür
kiye'nin coğrafî bakımdan, ne iklim durumu itiba
riyle baharın başlangıcı sayılması mümkündür, ne 
de millî örfümüzle o günün bir önemi vardır olsa ol
sa tarih boyunca milletimizin baharla ilgili eğlenme 
ve dinlenme günü diye itibar ettiği, 6 Mayıs örfen 
bayram itibar edilebilir. Halbuki, millî bayramları
mızın çoğu Nisan ve Mayıs aylarına isabet ettiği ci
hetle milletimiz bahar eğlencesi ve dinlenme ihtiya
cını o bayramlarda karşılayabilir. Onun için, 1 Ma
yısın bayram olarak kabulü doğru olamaz. Aynı 

mütalaalar yübaşı için de serdedilebilir. Bu bakım
dan, bu iki günün bayram olamayacağı aşikârdır. 
Teklif edilen değişiklikte, 1 nci maddede bayramlar 
yeniden düzenlenmekte ve 1 Mayıs ile yılbaşı tatil
leri çıkarılmaktadır. 

Ayrıca, bir hususu daha belirtmek istiyorum. 
Dünyanın hiç bir yerinde bizdeki kadar çok sayıda 
bayram yoktur. Adetleri sekiz onu bulan bayramla
ra, bir de mahallî kurtuluş günlerini ve son zaman
larda bir hayli yaygınlaşan festivalleri falan da ilâ
ve ederseniz tatillerin adedi artmaktadır. Neredeyse 
seneninin yarısı tatillerle geçmektedir. Oysa, gelişme 
ve kalkınma çabamızı artırmamız ve muasır mede
niyet seviyesinin üzerine çıkma yarışındaki başarı
mız, gün kaybetmeden çalışmamızı icap ettirmekte
dir. 

Bugünkü halimiz tıpkı Bizans'ın son günlerine 
benzemektedir. Bizans'ın son günlerirtde de bayram
ların adedi artmış, neredeyse her gün bayram haline 
gelmişti; millet zevk ve eğlenceye düşmüştü; akıbet
leri malum.. Aynı akibete uğramamızı elbet isteye
meyiz ve buna sebep de olamayız. Bu maksadı da 
sağlayacak teklifimize itibar edeceğinizi umarız. 

Teklifimizin 2 nci maddesi, 2739 sayılı Kanunun 
ek maddesini yürürlükten kaldırmaktadır. Bu ek 
madde, tatilleri takip eden yarım günlük mesainin 
de tatile ilâve edilmesini temin etmektedir. Bu ise 
tatillerin artmasına ve işgünü kaybımıza sebep ol
maktadır. Esasen memurlar için Cumartesinin tatil 
edilmesi, bu ek maddeyi manasız bir hale de getir
miştir. 

Bu sebeplerle önergemiz lehinde oy kullanılma
sını ve teklifimizin müzakeresine imkân verilmesini 
Yüce Heyetten istirham ediyorum. 

Burada şu hususa da temas etmek isterim: Sayın 
Komisyon Başkanının ifade ettiği gibi, meselenin, 
derinliğine ve genişliğine incelenecek bir yönünü de 
ben şahsen göremiyorum. «1 Mayıs» la «Yılbaşı»nın 
neresini derinliğine ve genişliğine inceleyecek sayın 
Komisyonumuz? Buna da mana veremiyorum. 

Bu sebepten dolayı Yüce Heyetin teklifimize iti
bar göstermesini ve önergemize müspet rey kullan
masını diliyor, Meclisi ve muhterem Başkanımı de
rin saygılarımla selâmlıyorum. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevilgen. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 
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O GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

C. H. P. Millet Meclisi Grup Baskanvekilleri Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal ve İstanbul Mil
letvekili Ali Nejat Ölçen'in, görevlerini kötüye kul
landıkları iddiasıyle, Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca, Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Ba-
şol haklarında Gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/4) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya De

mirci, bazısı hayalî firmaları olmak üzere gerçek mo
bilya yerine adi sunta ihraç ederek T. C. Hazinesin
den 20 milyon TL. haksız vergi iadesi almıştır. Bu 
yolsuzluğun gereken ciddiyetle soruşturulmaması, bu 
yolsuzluğun kanıtlarım ortaya çıkarmaya başlayan 
kamu görevlilerinden bazılarının cezalandırılarak baş
ka hizmetlere atanması, Maliye ve Ticaret Bakan
larının yolsuzluğu örtbas etmek için olayı inkâra yel
tenmeleri, gerçek dışı beyanda bulunmaları, bir yan
dan Başbakanın yeğenini korumaya çalışırken öte 
yandan kendilerini suçlu olmaktan kurtarmaya gayret 
etmeleri, Türk kamuoyunun güvenini sarsmış, özgür
lükçü demokratik rejime gölge düşürebilecek bir du
rum ortaya çıkarmıştır. 

Devlet saygınlığını temelinden sarsıcı bu davranış
ların baş sorumluları olan Başbakan Süleyman Demi
rel ile Maliye ve Ticaret Bakanlannm hükümetten 
uzaklaştırılmaları tarihî bir zorunluk haline gelmiştir. 
Bu, yolsuzluk olayı ile ilgili soruşturmaların her türlü 
kuşkudan ve her türlü engelleme çabasından uzak 
olarak yürütülebilmesi için de gereklidir. 

Başbakanın yeğeni Yahya Demirel, 5 parti halinde 
27 377 394 TL. değerinde gösterilen mobilya ihraç 
ettiği, belgeler de vererek beyan etmiş ve bunun kar
şılığında 20 530 455 TL. vergi iadesi almak suretiy
le haksız çıkar sağlamıştır. 

1. — Olay Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve görevli
leri tarafından ilk defa 2 . 5 . 1975'te şifahen ve 
daha sonra 12 . 5 . 1975 tarihinde yazılı belgeler ha
linde Ticaret Bakanı Halil Başol'a resmen intikal et
tirilmiş ve gerekli soruşturmanın yapılması istenmiştir, 
Bu resmî başvuruya rağmen, Ticaret Bakanı, hiçbir 
işlem yapmaksızın, 2,5 ay süre ile olayı gizlemiş bu
nunla da yetinmeyerek, 12 Temmuz 1975 günlü Cum
huriyet Gazetesindeki yayın üzerine, 14 Temmuz 1975 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklamada iddiaların 
ciddî olmadığını söylemek suretiyle, olayı örtbas et
me gayretine girmiştir. Ticaret Bakanı 9 Eylül 1975 
günü Sonhavadis Gazetesine verdiği bir demeçte ise, 
«ihracatın mevzuata uygun olduğu, ihracata konu 
olan mallarla ilgili ekspertiz raporlarının mevzuatın 
tayin ettiği şartlara uygun olduğu ve olayın cereyan 
ettiği zamanki Bakanlık yetkililerinin talepleri üzerine 
Gümrük İdaresince gerekli kontrol ve muayenelerin 
titizlikle yapıldığı, hayalî olduğu iddia edilen yabancı 
firmaların mevcut oldukları, dış ülkelerden sağlanan 
sicil kayıtlarından anlaşılmıştır.» diyerek kamuoyunu 
yanıltma çabalarını sürdürmüştür. 

Oysa, 5 ay sonra Kıbrıs'a ve Lübnan'a ihraç olu
nan nesnelerin gerçek mobilya değil sunta olduğu or
taya çıkmıştır. 

2. — Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon da 10 
Eylül 1975 tarihinde bir basın toplantısı yaparak son 
derece yüzeysel ve noksan bir soruşturmadan sonra, 
tıpkı Ticaret Bakanı Baş/ol ve Başbakan Demirel gibi 
konuyu inkâr etmiş, olayı meydana çıkaranları suçla
maya kalkışmış, olayda sahtecilik bulunmadığını iddia 
ederek Demirel ailesinin avukatlığını, görevinden üs-

: tün tutmuştur. Maliye Bakanı bu basın toplantısın'da, 
«İhracat muamelelerinin usulüne uygun olarak yapıl
dığını, aranılan belgelerin tamam olduğunu, hiç bir 
yolsuzluğun bulunmadığını» belirtecek kadar ileri git
miştir. Oysa, bugün iyice anlaşıldığı gi'bi, o tarihte 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1974 Ağustos ayında 
görevlendirilen bir müfettişince yürütülmekte olan 
bir soruşturma vardı. Bu soruşturma sonunda düzen
lenen raporun ortaya koyduğu sonuçlar, Bakanların 
ne denli maksatlı davrandıklarının en belirgin kanıt
ları olmuştur. 

3. — Başbakan Demirel, bütün bu olup bitenler 
den birinci derece sorumlu Hükümet başı olarak 
kendisine düşen görevleri yapmak yerine olayı ay
dınlığa çıkarmak isteyenleri 9 Eylül 1975 günlü de
meci ile müfteri olmakla suçlayacak kadar ileri 
gitmiştir. Başbakanın bu tutumu ilk değildir. 1970 
yılında kardeşlerinin kredi yolsuzlukları olayında ol
duğu gibi, konuyu örtbas etme, saptırma ve unut
turma yolunu seçmiştir. 

Maliye ve -Ticaret Bakanlarının bu yolsuzluk ko
nusunda Başbakan Demirel'in bilgisi altında du
rum alarak hareket etmiş oldukları açıktır. Başba
kan Demirel'in ise yeğeninin yolsuzlukları ile ilgili 
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soruşturmanın derhal ve yasalara uygun biçimde 
yapılması için hiçbir girişimde bulunmadığı, sorum
luları saptamak ve yargı önüne çıkarmak yerine, 
tam tersine, sorumluları meydana çıkaran kamu gö
revlilerini uzaklaştırmakla cezalandırma yolunu seç
miş olduğu malumdur. Gerçekten, Bern Ticaret 
Müşaviri bu görevden alınıp Karaçi'ye tayin edilmiş, 
fakat kararname Cumhurbaşkanınca imzalanmamıştır. 
Bern Ticaret Ataşesi Ayhan Yaman önce Kuveyt'e, 
sonra Cezayir'e atanmıştır. Yine Bern Ticaret Ata
şesi Güneş Uçar, Cidde'ye atanmıştır. Ticaret Ba
kanlığı Müsteşarı Şeref Durugönül önce Müşavir
liğe alınmış, ardından Diyarbakır Bölge Ticaret 
Müdürlüğüne atanmasına ilişkin bir başka kararna
me ise Cumhurbaşkanlığınca onanmamıştır. 

Böylece Başbakan Demirel yolsuzluk yapan ye 
geninin hamisi durumundan kendisini kurtaramamış-
tır, 

Demokratik rejimlerin en önde gelen sağlık ko
şulu, Devlet ve Hükümet işlerinin halkın gözüönünde 
cereyan etmesidir, 

Demokratik rejimle yönetilen bir ülkede yolsuz
luklar örtbas edilemez, "gizlenemez. Devlet, her yol
suzluğun üzerine gider, sorumlularını bulur ve ada
lete teslim eder. Bunu engellemeğe, kamuoyuna bu 
konuda yanıltmaya kalkışan Hükümet üyeleri ve 
başka görevliler, en az, yolsuzluğu yapanlar kadar 
sorumludurlar. 

Hükümetin ve bütün yetkililerin görevi, soruş
turmaların ciddî, sürekli yapılmasını sağlamaktır, bu
na engel olucu davranışlardan ve beyanlardan, heie 

gerçek dış beyanlardan kaçınmaktır. Bu, vatandaşın 
Devlete, Hükümete saygınlığının devamının da şar
tıdır. 

«Mobilya yolsuzluğu» olarak anılan olayda, 
başta Başbakan olmak üzere, Maliye ve Ticaret 
Bakanları, bu gereklere uymamış, aksine, soruştur
mayı engelleyici, olayı örtbas edici, kamuoyunu ya
nıltıcı bir tutum içine girmişlerdir. 

Görünüm odur ki, Başbakan ile Maliye ve Ti
caret Bakanları görev başında kaldıkları sürece, Mec
lis içi engellemeler yanında, Devlet görevlileri ta 
rafından yapılmakta olan soruşturmaları saptırma 
ve sonuçsuz bırakma çabaları da devam edecektir. 

Meclisin tüm üyelerinin bildiği bu gerçekler kar 
şıstnda, Devlet ve Hükümete güvenin ve saygınlığın 
devamını sağlamanın, kimler taıafından yapılmış 
olursa olsun yolsuzluklarla ilgili hesapların sorula
cağı inancını yerleştirmenin, yönetimde açıklığı ve 
dürüstlüğü gerçekleştirmenin kaçınılmaz koşulu, 
Başbakan ile Maliye ve Ticaret Bakanlarının görev
den uzaklaştırılmasıdır. 

Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle, görevini 
kötüye kullanan Başbakan Süleyman Demirel ile 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı 
Halil Başol haklarında, Anayasamızın 89 ncu mad
desi uyarınca Gensoru önergemizin gündeme alın
ması için işlem yapılmasını saygılarımızla dileriz. 
17 . 3 . 1976 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu Adma 
Grup Başkanvekilleri 

Hayrettin Uysal Ali Nejat ölçen 

Ç) DANI§MA KURULU TEKLİFLERİ 

1 .— C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Grup 
Başkanvekilleri tarafından verilen ve Başbakan Sü
leyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında gensoru açıl
masına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmaması 
hakkındaki görüşmelerin 24 Mart 1976 Çarşamba gü
nü yapılmasına ve görüşmelerde uyulacak sürelere da
ir Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bu okunan Gensoru önergesi ile il
gili bir Danışma Kurulu önerisi vardır, okutuyorum : 

DANIŞMA KURUUU ÖNERtlSÎ 
No. : 68 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Grup Baş
kanvekilleri tarafından verilen ve Genel Kurulun 
"17,3.1976 tarihli 77 nci Birleşiminde okunan, Baş
bakan, Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanı hakların
daki Gensoru önergesinin, Anayasanın 89 ncu mad
desine göre Gündeme alınıp alınmayacağı konusu
nun, Millet Meclisi Gündeminin Özel Gündem kıs
mında yer alması; görüşmelerin, Genel Kurulun 
24 . 3 . 1976 Çarşamba günkü Birleşimind'e yapılması ve 
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bu görüşmelerle, İçtüzüğün 61 nci maddesindeki süre
lerle kayıtlı olmaksızın, Hükümet ve Siyasî Parti Grup
ları adına yapılacak konuşma sürelerinin en çok 2'şer 
saat, önerge sahiplerinden birinin yapacağı konuşma 
süresinin en çok ıbir saat olması önerilmiştir. 

C. H. P. Grupu 
Başkanıvekili 

A. Nejat ölçen 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 

İmami Ertem 

M. S. P. Grupu D. P. Grupu 
Ba'şkanvekili Başkartvekili 

Şevket Kazan Mehmet Altınsoy 
C. G. P. Grupu Başkanvekili 

Talât Oğuz 
BAŞKAN — Bu Danışma Kurulu önerisini oyla

rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu alınan karar gereğince okunan Gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair görüşme
ler 24 Mart 1976 Çarşamba günü yapılacaktır, 

V. — SEÇİMLER 

/. — 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 Mahke
mesince açık bulunan bir açık asıl üyelik için seçim 
yapılacaktır. 

Bu üyelik için Anayasa Adalet Karma Komisyo
nunca gösterilen adayları okutuyorum : 

Aday listesi <: 
Asıl üyeliklere : 
Şahap Kitapçı (Yargıtay Üyesi) 
Nahit Saçlıoğlu (Askerî Yargıtay İkinci Başkanı) 
Orhan Tüzemen (Danıştay Üyesi) 
Fuat Azgur (Danıştay Üyesi) 
Rafet Tüzün (Askerî Yargıtay Başkanı) 
BAŞKAN — Bu okunan adaylar arasından yalnız 

birine oy verilecektir. Buna göre şimdi mühürlü oy 
pusulaları ve zarflar dağıtılacaktır. Oy pusulalarına 
yalnız bir isim yazılarak, zarfa konulmak suretiyle 
oy kutusuna atmanızı rica edeceğim. 

Sayım ve döküm işi için beş kişilik Tasnif Komis
yonunu ad çekmek suretiyle tespit ediyorum : 

Sayın Mustafa Güneş?.. Burada. 
Sayın MMil İlcin?.. Yok. 
Sayın Ferda Güley? Burada. 
Sayın İlhan Işık? Burada. 
Sayın Hasan Buz? Yok. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30.5.1974 tarihli 90 
na Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın Zeki Okur? Burada, 
Sayın Sabri İnce? Yok. 
Sayın Feyzullah Değerli? Burada. 
Oylama işlemine Adana'dan başlayacağız. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı) 
BAŞKAN — Oy kullanmayan sayın üye?.. 
Oy kullanmayan başka üye?.. Yok. Oylama işlemi 

Ibitmiştir. 
Tasnif Komisyonu lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu raporu gelmiş

tir, okutuyorum : 
Yüksek ^Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye
lik için yapılan seçime 34 üye katılmış ve neticede ek
seriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Üyö 
Zonguldak 

Mehmet Zeki Okur 

Üye 
Ordu 

Ferda Güley 
Üye 

Edirne 
İlhan Işık 

Üye 
Tokat 

Feyzullaih Değerli 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz kalmamıştır. Buna 

göre gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile 
görüşmek için 18 . 3 .1976 Perşembe günü saat 15.00' 
te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.25 

>?M»«O 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCt BİRLEŞİM 
17 . 3 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 4 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

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

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

3. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 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'nm 8S nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları

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

5. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

6. — 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) 

7. — 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 önergesij 
(10/19) 

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

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

10. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 



arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

11. — 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) 

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

13. — 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 iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

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

15. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. — izmir 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) 

2 — 
. 17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl-

j masına ilişkin önergesi. (8/4) 
18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar

kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 

I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

19. — 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 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 

I Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 

I olmadığını tespit etmek, amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş* 
kin önergesi. (10/31) 

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

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey-

{ dana gelen olayların gerçek nedenini mevdana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayanı 
lan saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-
I d aşının 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-

j na ilişkin önergesi (10/34) 
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24. — 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) 

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

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

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

28. — 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) 

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

30. — 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 bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanım sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil- I 

let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/42) 

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

33. — 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 ulaşmadığım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırik 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 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

35. — Muğla Milletvekili Afrımet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemac 
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. (10/46) 

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

37. — 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 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına İlişkin önergesi. (10/48) 



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

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

40. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Miiiet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

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

4 — 

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

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15- arka
daşının 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) 

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

48: — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

50. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak .amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

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

52. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil-



let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

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

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

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

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

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Öhal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletvekili Haş'im Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp. dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi- çiftçinin ve Şeker Şirke

tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

61. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yetinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

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

65. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

66. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi Tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

67. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir-



lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

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

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

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

71. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca1 dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

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

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 Milletveküi 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-* 
asından 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 ÜnsaFın, 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 dair Köy işleri Bakanından 
sözlü som önergesi. (6/32) 

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

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MtT 
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) 

C*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü s/ıru-
ya çevrilmiştir. 



18. — İstanbul 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 seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

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

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 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' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
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. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

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

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanmdan 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 Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş-
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[ kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/116) (*) 
33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

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

I 35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

I 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-

I kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum-
I huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki-
I 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 

I sözlü soru önergesi (6/79) 
40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 

I ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
I Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 
42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha

tay'ın bazı ilçelerinde- televizyon yayınlarına ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba-

I kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 
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61. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin. yemeklik 

margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/1C6) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

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

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

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

79. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı'nın. 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — ,4çel 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) (*) 

88. — 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) 

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

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

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/146) 

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

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

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

95. — içel 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) 

95. — 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) 

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

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

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

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 
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101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

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

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

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

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

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

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

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

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

110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

. (6/178) (*) 
111. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 

tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

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

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

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

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

117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

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

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

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

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

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

124. — 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) 
(*) 

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

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka-
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nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (•) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

136. — 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) 

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

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 

ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
C6/195* 

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

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayin yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 
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152. — Siirt Milletvekili Nebi! Oktay'ın, Başba

kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Baymdırhk 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
1*) 

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

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

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

15ö. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — fstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

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

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

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmeh'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü. 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

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

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

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

166. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ - Hayrabolu ilçesine bağlı bazı köylerde ya
pılan Nato Askerî tesislerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

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

168. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

169. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) («) 

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

172. — Çankırı MiMetvek.ili M. Ali Arsan'ırı, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne Miskin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/248) (*) 

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

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

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

176. — 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) 

177. — Hatay Milletvekili Mâlik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 
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178. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 

yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

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

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

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

182. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 

' (6/256) (*) 
183. — Muğla Milletvekili Halil Dsre'nin, Gazi 

Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

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

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

186. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün 
İkitisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

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

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

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

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

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

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

193. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, 
emekli subay ve astsubaylarla ilgili Kararnamenin 
çıkarılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/267) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

201. — Kafs Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 

KANUN' TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 24.2.1968 tarihli ve 1CÛ5 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve tçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt. 
ma Tarihi : 30 . 6 t 1975) 
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2. — 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) 

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

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 16-10 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

5. — 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 ilhan 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: \G . 6 . 1975) 

6. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
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 7. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X 9. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

X 10. — 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) 

11. — 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) 

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

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

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

X 15. — Kütahya Milletvekili İlhan 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
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

16. — 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 Alparslan 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, 17 . 7 . 1975) 

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

18, — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 

paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 20. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 




