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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunluğun olacağı muhtemel görül
mediğinden : 

10 Haziran 1976 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılın ıik üzere Birleşime saat 15,30'da son ve
rildi 

Başkan Divan Üyesi 
BaşkanveMli Sivas 

Rasim Hançıoğlu Enver Akova 
Divan Üyesi 

Ağrı 
Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 6 . 1976 Perşembe 

Raporlar 
1, — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar İstan

bul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletvekili 
M. Sabri Döntkol, Denizli Milletvekili Hasan Kork-
mazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 ar
kadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlemesinin düzenlen
mesi hakücındaki 468 numaralı Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen

mesine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 , 1976) (GÜNDEME) 

2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve Sanat Sicili kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarımca Gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 ... 6 ... 1976) (GÜNDEME) 
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Yazılı Soru 
3. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkd-

ray'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı
na ve yayınladığı bildiriye ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1254) 

Meclis Araştırmaları 
4. — îzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 ar

kadaşının parlamento ve parlamenterlerin kamuoyun
daki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak ama-

1. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Gazian
tep'te vukubulan ve Devlet görevlisi jandarma ve poli
sin şehit edilmesine sebep olan olaylar hakkında gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Gıyasettin Ka-
raca'nın cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var
dır, sırasıyle söz vereceğim. 

Konya Milletvekili sayın Özer Ölçmen, Gazian
tep'te vukubulan ve Devlet görevlisi jandarma ve po
lisimizin şehit edilmesine sebebiyet veren müessif ha-

- diseler hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurun sayın Ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 

cıyle, Anayasanın 88 nci, MSHct Meclisli İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına Miskin önergesi. (10/107) 

5. — Balıkesir Mileltivelcili SaduUah Usumi ve 9 
arkadaşının Bor Tuzları konusunda ülke ekonomisi
ne yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıyîe, 
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

Sayın Başkanımıza, Grupum adına, Gaziantep'te 
vukubulan müessif olaylar hakkında Demokratik Parti 
Grupunun görüşlerini arz edebilme imkânını bize bah
şetmiş olmalarından dolayı, şükranlarımı arz ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Gaziantep'te evvelki gün 
başlayan menfur saldırıyı Demokratik Parti Grupu 
adına takbih etmek ve Hükümetin bilgi vermesini ri
ca etmek üzere dün söz almış; fakat maalesef çoğun
luğun olmayışı üzerine maruzatta bulunamamıştım. 
Grupumuz olarak, millet ve Devlet bütünlüğümüze 
kasteden bu Anayasa dışı örgütleri ve bunların insan
lık dışı saldırılarını nefretle takbih ediyoruz. Millî 
görevleri başında şehit olan jandarma, polis ve vatan
daşlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyoruz. 

••»• m>*<^ •<••• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekilü Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ: Cemil Erhan (Ağrı), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 110 ncu Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı- BAŞKAN — Sonradan teşrif eden sayın üyelerin, 
lacaktır. Burada bulunan sayın üyelerin yüksek sesle bir kâğıda isimlerini yazıp imza etmek suretiyle gön-
varlıklarını ifade etmelerini rica ederim. dermelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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Muhterem milletvekilleri, Gaziantep olaylarının 
başlayışından beri kamuoyu ve onun temsilcisi olan 
Meclislerimiz olarak Hükümetten bir açıklama bekle
mekteyiz; maalesef bugüne kadar, bu ana kadar bir 
açıklama olmamıştır. 

Konunun basına ve TRT'ye yansıyış şeklinde bazı 
çelişkiler, bundan daha önemlisi vatandaşı endişeye 
sevk eden bazı hususlar mevcuttur. Şüphesiz ki, bun
ların başında sayıları 5 olduğu bildirilen anarşistin, 
«Devlete karşı 26 saat kafa tuttuğu» iddiasının doğru 
olup olmadığı hususudur. Tankı ile, tahrip kalıbı ile, 
jandarması ve polisi ile Devlet güvenlik güçleri karşı
sında 3 - 5 anarşistin tek katlı biriket bir binada 26 
saat direnebilmeleri ve bu arada 3 emniyet görevlisini 
şehit ederek bazı vatandaşlarımızı yaralayabilecek im
kânı bulmuş oldukları, TRT ve basında çıkmıştır. Hü
kümet işin aslını ve esasını Meclise ve millete anlat
mak zorundadır. 

Demorkatik Parti Grupu olarak Hükümeti bu ko
nuda bir an evvel açıklamaya davet ediyoruz; fakat 
bu açıklamanın da, bugüne kadar teamül haline gelmiş 
olan gazetelerde okuduğumuz haberlerin bir özetini 
zabıtlara geçirmek şeklinde olmamasını da ayrıca te
menni etmek istiyoruz. 

Bu müessif olayı vesile ittihaz ederek, bazı husus
lara da değinmek istemekteyiz. Acaba bu olayı ve bu
na benzer olayları önlemek için Hükümetin aldığı ka
nunî, idarî veya sosyal tedbirler olmuş mudur? 

Bizim kanaatimize göre olmamıştır; öylesine ol
mamıştır ki, Gaziantep'in Hükümet partilerine mensup 
iki ayrı milletvekili - ki, bu değerli arkadaşlarımızdan 
bir tanesi Adalet Partisine, bir ikincisi de Millî Selâ
met Partisine mensuptur - aylar öncesinden olacakları 
Hükümetlerine bildirip rapor ettikleri halde, Hükü
metçe ve idare tarafından bu ihbarlar ciddiye alınma
mıştır. Kendi partilerine mensup milletvekili arkadaş
larının ihbarlarını dahi Hükümet ve idare maalesef 
ciddiye almamıştır. 

Gaziantep olayında anarşistlerin yuvalandığı ev
lerin birer «cephanelik» haline geldiği ifade edilmek
tedir. Bu Rus yapısı silâhlar, cephaneler nereden ve ne 
zaman girmiştir Türkiye'ye? 

Daha geçenlerde Gümrük Bakanı «7 tane TIR 
kamyonunun Türkiye içinde izini kaybettiklerini» bu 
kürsüden ifade etti. Son olarak izini Kütahya'da gö
rebilmişler bu kamyonların. Acaba bu kamyonların 
içerisinde silâh ve cephane mi vardı? 

Ciddî ve müessir hükümetlerin anarşiden şikâyete 
haklan yoktur; şikâyet ancak vatandaşın hakkıdır.' 

Muktedir hükümetler, hukukî, içtimaî ve hatta iktisa
dî tedbirlerle anarşiyi bertaraf etmeye muvaffak olan 
hükümetlerdir. Biz anarşinin kontr a.narşi ile önlene
ceğine inanmıyoruz. Demokratik Pajti Grupu Türk 
gençliğinin eli silâhlı değil, eli kitaplı bir gençlik olma
sını arzulamaktadır. 

Günde düzinelerle motorun kaçak sigara soktuğu 
Türkiye'ye, elbette kaçak silâh da girecektir. Gaziantep 
gibi, acaba soruyoruz Hükümetten, kaç ilimizde böy
le cephanelikler teşekkül ettirilmiştir Türkiye'de bu
gün? Bunlar sadece kanun boşluklarından mı doğmak
tadır? Mer'i mevzuat acaba mücadele için yetersiz mi
dir? 

Demokratik Parti Grupunun kanaati, mer'i mev
zuatın ve kanunların mücadele için yeterli olduğu nok
tasındadır; ama takviyesi gerektiğine biz de katılıyo
ruz. Fakat takviye isteyen hükümetler bunun hazır
lıklarım yaparlar. 

Bu Hükümet asayiş konusunda hiç bir hazırlık 
yapmamış, Meclislere hiçbir tasarı sevk etmemiştir. 
Nerededir Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kanun Tasarısı? Nerededir 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Tasarısı? Biz 
Demokratik Parti Grupu olarak, sağ muhalefet olarak 
bunların getirilmesi için Hükümeti uyardık ve de
mokratik sağ görüşe uyduğu ölçüde de bugüne kadar 
olduğa gibi destekleyeceğimizi beyan ettik. Cevap ye
rine maalesef, Hükümetin partizan baskıları ve ter-
tipieriyle karşılaştık. Bu, bizi, inandığımız siyasî mü
cadeleden döndürmeyecektir. 

Demokratik Parti Grupu, kökü dışarıdan yönetilen 
komünist olsun, masonik olsun her türlü millî bütün
lüğümüze yönelik tertiple mücadeleye devam ederken, 
bunun üstesinden gelemeyen beceriksiz hükümetlerle 
de siyasî mücadelesini sürdürecektir. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
muhterem hatibin yapmış olduğu konuşmada bir nok
tayı, oturduğum yerden tavzih etmek istiyorum. 

Gaziantep olaylarıyle ilgili konuşmalarının bir ye
rinde, Gaziantep M. S. P. Milletvekilinin bu mevzuda 
Hükümet üyelerini uyardığına temas ettiler. Ne Grup 
toplantılarında ve ne de Hükümet üyelerine bu mil
letvekili herhangi bir demeçte bulunmamıştır. Arz ede
rim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım, bu
günkü Hürriyet Gazetesini okumalarını sayın Ka-
zan'a tavsiye ederim. 
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DEVLET BAKANİ GIYÂSETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın-Başkan... 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim; buyu
run sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYÂSETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grupu adına sayın Ölçmen'in, 
Gaziantep'te Türk Halk Kurtuluş Ordusu mensupları 
adına girişilen üzücü olaylar sebebiyle, bu anarşistle
rin memlekette yapmış oldukları şeni hareketi ve fiili 
kınamak ve takbih etmek hususunda Yüce Mecliste 
yapmış oldukları konuşma ve bu takbihleri sebebiyle 
kendilerine Hükümetim adına teşekkür ederim. 

Yüce Meclis ve Yüce Meclisin temsilcisi, aslı bulu
nan millet, bu kabil hareketlerin nereden, nasıl ve kim
ler tarafından meydana getirildiğini bilmektedir. Bun
ların bugün şu anda ve şu kürsüde müzakere ve mü
nakaşa edilmesinde bir fayda ummuyorum. Bu olay, 
basında da yazıldığı üzere, yirmi küsur saat Devlete 
ait kuvvetlerle, demokratik rejime, Türk Milletinin ve 
vatanının bütünlüğüne kastetmiş bir hiyanet şebekesi
nin çatışması sonunda, hıyanet şebekesine teşebbüs 
edenler ve o anda tertip edenler, Türk Devletinin 
emniyet güçleriyle yok edilmişlerdir. 

Devletin gücü, bu ve bunun gibi her türlü hıyanet 
cephesi ve şebekesi içerisinde bulunanları her zaman 
için yok etmeye muktedirdir. OJcadar ki; sadece va
tan içerisindeki bu hainler değil, bu hainlerin güç al
dığı dış ülkelerdeki cephelerini ve kuvvetlerini de yok 
edebileceki güçtedir. 

Hâdiseden üzülmemek mümkün değildir; fakat bu 
hâdiseyi, Hükümetin basiretsizliğine, ilgisizliğine ve
yahut da gerekli emniyet tedbirlerini almaması gibi se
beplere bağiarnak, hem insafsızlık ve hem de mutlak 
surette söylemek icap ederse, sadece Hükümeti suçla
madan öteye gitmeyen bir iddiadan başka bir şey de
ğildir. 

Bü kabil olaylar 12 Mart öncesinde oldu, 12 
Mart'tan sonra oldu, ara hükümetleri zamanında oldu. 
Mahkemelerde verilen kararlar, kimlerin ne maksat
larla bu suçları işlemiş oldukları, Türk Milleti adına 
hüküm veren hâkimlerin kesinleşmiş kararlarında çok 
açık gerekçelerle tespit edilmiştir. Zaten, hâdisenin sa
nıkları ve vatan hiyanetinin şebekesine dâhil olan bu 
kişiler, Türk vatanını ve Türk Milletini parçalamanın, 
kendilerinin biricik arzusu olduğunu, demokratik re
jimi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerini tanıma
dığını, komünist, Lenin'ci, Maoist bir düzeni kurmak 

için bu mücadeleyi hayatlarının sonuna kadar yapa
caklarını aşikâr olarak itiraf etmediler mi? Malatya'-
daki hâdiseler bunun, halkanın bir parçası değil mi, 
İzmir'deki operasyonlar değil mi? Kızılay'da, Deniz 
Gezmiş'in, Yusuf înan'ın, Küpeli'nin ölüm günlerini 
kınamak ve protesto etmek maksadıyle sokağa dökü
lenlerin hareketleri, bunların devamı, birbirinin mü
temmim cüzü değil mi arkadaşlarım? 

Bunların önlenmesi mutlak surette olacaktır ve 
mutlak surette yapılacaktır. Eğer bunlar gerçekten 
güçlü, kuvvetli, inançlı, imanlı bir milliyetçi hükümeti, 
milliyetçi Türk milletini karşılarında görmemiş olsa
lardı, çoktan onların dedikleri tahakkuk etmiş olacaktı. 

Sayın arkadaşımız, «Acaba, Hükümetin bu ko
nulardan haberi var mıdır; gerekli*tedbirleri alıyor 
mu?», diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, basından da az çok 
duyduğumuz gibi... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Bakan, siz
de mi basından duyuyorsunuz? 

DEVLET BAKANI GIYÂSETTİN KARACA 
(Devamla) — ... bu hâdiselerde, bu anarşistler ve va
tan hainleri, emniyet kuvvetlerinin devamlı olarak ken
dilerini takip etmesi sonunda suçüstü yakalanmışlar
dır. Bunlar, ellerinde silâh, sokakta birisine tecâvüz 
ettikleri zaman,, emniyet kuvvetleriyle tesadüfen çar
pışmış değillerdir. Emniyet, uzun zamandan beri kol
ladığı, takip ettiği bu kişilerin stoklarını tespit etmiş, 
depolarını bulmuş, kişilerin burada yuvalandıklarını 
tespit ettikten sonra, bunları bulunduğu yerlerde tes
lim almak üzere harekete geçtiği sırada, teslim çağrı
sına, bunlar silâh sesleriyle cevâp vermek suretiyle 
çok üzücü bir hâdiseyi ortaya koymuşlardır. 

FAİZ ŞARLAR (Antalya) — Yuvarlak lâfları bı
rak, cevap ver... 

DEVLET BAKANI GIYÂSETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu konuşacağım cümle Yüce Meclisin 
dışındadır; şüphesiz ki, bu Yüce Meclisin içerisinde 
hiçbir kimseyi, hiçbir siyasî teşekkülü kastetmiyorum 
ve etmem de mümkün olmaz. 

Bu Halk Kurtuluş Ordusu, TİKKO, Türkiye Sos
yalist İşçi Partisi ve bunun gibi birçok anarşistlerin 
gruplandığı bu vatan haini şebekelerindekiler ve on
ları sevenlerin hiç birisi, hiçbir surette sevinmesinler 
ve neşelenmesinler. Bu hareketler, çıktığı yerde mut
lak surette kurutulacaktır. Türk Devletinin gücü, 
bunları her yerde, tam ve kâmil anlamında yok ede
bilecek kudrete ve kuvvete sahiptir. Türk milleti, Türk 
Ordusu ve Türk Hükümeti el ele, gönül gönüle bunun 
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şerefle mücadelesini her yerde verecektir ve zaferi 
mutlak surette bu vatan hainlerine hüsranla anlata
caktır. 

Konu hakknıda daha detaylı, daha geniş, daha et
raflı bir bilgi vermek üzere, hâdise hakkında, bizzat 
mahallinde inceleme yaptıktan sonra Meclislerin her 
iki kanadına da bilgi arz etmek üzere İçişleri Bakanı
mız Gaziantep'te hâdise mahallinde bulunmakta; biz
zat kendisi, Devlet yetkilileriyle birlikte soruşturma 
yaptırmakta ve kendisi de soruşturmayı yapmakta ve 
hâdiseyi derinleştirmektedir. 

Tahkikatın hitamında, tahmin ediyorum ki, sayın 
İçişleri Bakanımız Meclisin ilk açılış gününde gündem 
dışı bir konuşmayla hâdiseyi bütün teferrüatıyle Yüce 
Meclislerin her iki kanadında da ariz amik olarak arz 
ve ifadeye çalışacaklardır. 

Durumu arz eder, saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri Dört-

kol'un, Cumhurbaşkanının basına intikal eden bazı 
beyanları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Dörtkol, sayın Cumhur
başkanımızın basına intikal eden bazı beyanlarına iliş
kin görüşlerini açıklamak üzere gündem dışı söz iste
mişlerdir; buyurun. 

MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Nevşehir) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Cumhurbaşkanlığı, hukukî bir müessese olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 95 ve 101 nci 
maddeleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Kimlerin 
Cumhurbaşkanı olabileceği, seçiminin nasıl yapılaca
ğı, görev süresi, sorumsuzluğu ve sorumluluğu bu 
maddelerde belirtilmiştir. 

Türk Devletinin başı olarak, Devleti ve milletin 
birliğini temsil ettiği cihetle, millet nazarındaki hür
meti temin için, Anayasa, Cumhurbaşkanı seçiminin 
arkasından, partisi ile ilişkisinin kesilmesi kaidesini 
vazetmiştir. 

Yine, aynı yasanın 96 nci maddesi ile, Cumhur
başkanının tarafsızlıktan ayrılmayacağına dair andiç-
meye zorlanması, Cumhurbaşkanının memleket mese
lelerine, herhangi bir partinin genel başkanı veya men
subu gibi değil, her türlü parti görüşlerinin üzerinde, 
memleketin ve milletimizin yüksek menfaatleri açısın
dan bakmalarını temin içindir. 

1924 Anayasasında mevcut, Cumhurbaşkanını, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasımdaki açılışında,-
o yılki Hükümet icraatını anlatmakla görevlendiren 

hükmün 1961 Anayasasına alınmayışı, Cumhurbaş
kanlığının tarafsızlığını muhafaza maksadına müstenit 
bulunmaktadır. 

1961 Anayasasına getirilen tarafsızlık ilkesiyle, 
Cumhurbaşkanının, sadece Anayasada yazılı görevleri 
ifa etmeleri, böylece, her türlü kısır parti mücadelele
ri ve aktüel politika münakaşalarının dışında tutul
maları temin edilmiştir. Esasen, bu hal, Cumhurbaş
kanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla
rına siyasî veya sair kuruluşlara aynı olması lâzım 
gelen uzaklığının tabiî bir gereğidir. Bu itibarla, fikir 
ve inancı ne olursa olsun, mevcut Anayasa düzenine 
muhalif fiili olmadıkça, her vatandaş, Cumhurbaşka
nının andına dâhil, insan haklarına dayanan, demok
rasi ve hukuk Devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ay
rılmayacağına dair teminatı altındadır. 

Hal böyle iken, sayın Cumhurbaşkanının, muhtelif 
vesilelerle vatandaşlara görüşlerini aksettirme mecbu
riyetini duyduğu, bilhassa seçimler arefesinde ve se
çimi takip eden günlerde Hükümetin kuruluş veya 
kurulmayışı münasebetiyle bazı siyasî partilerin tas
vip, bazılarının tasvip etmediği görüşlerini, radyo ve 
televizyon vasıtasıyle Türk Milletine intikal ettirdiği 
bir gerçektir. 

Cumhurbaşkanlığı gibi, Devletin müstesna bir ma
kamını ihraz etmiş bir kimsenin, milletin tümünü alâ
kadar eden bir meselede görüşlerini milletimize duyur
masından daha tabiî bir yol yoktur. Ancak, Sayın 
Cumhurbaşkanı, Hükümet teşkili çalışmaları sırasın
da, «Arzum, memleketimizin iki büyük partisi, Adalet 
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümeti, kur
malarıdır» der ve bunu millet önünde ilân etmeye kal
karsa, Anayasanın, hem Cumhurbaşkanının tarafsız 
olması ilkesini, hem de siyasî partilerin, demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları olduğunu perçinleyen ilkesini 
ihlâl etmiş olur. Hele hele, Anayasanın, herkesin vic
dan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu 
tescil eden 19 ncu maddesi ile, düşünce ve kanaat hür
riyetini teyit eyleyen 20 nci maddesi hilâfına, milleti
mizin bir grup fertlerini komünist, bir kısım fertlerini 
faşist ve bir kısmını şeriatçı olarak mütalaa etmeme
lidir. Kanunlarda suç sayılan hallerde dahi, Anayasa
nın, Cumhurbaşkanına istisnaî hallerde bu çeşit ceza
larla mahkûm olanlara tanıdığı özel af yetkisi bu ma
kamın her türlü hissî düşüncenin üstünde mütalâa edil
diğinin açık izahıdır. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bugün basında münakaşaları yapılan, Sayın Cum
hurbaşkanının 19 Mayıs ve 27 Mayıs mesajlarıyle, Di-
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yanet işleri Başkanlığını ziyaretlerinde vaki beyan- j 
lan gerçekten üzücü ve düşündürücü olmuştur. I 

Sayın Cumhurbaşkanı, 27 Mayıs Hürriyet ve Ana
yasa Bayramı münasebetiyle verdiği beyanatında, 
«Türkiye Cumhuriyetinin genel siyasetinde mevcut ol
mayan bir Pantürkizm, bir Panislâmizm görüntüsü ge
tirmeye ve Cumhuriyet Türkiyesinin genel tutumu ile, 
çağ dışı kalmış hilâl - haç düşmanlığı yaratacak ey- j 
lemlere girmeye kimsenin hakkı yoktur» buyurmak
tadır. 

Muhterem milletvekilleri, burada, müsaade buyu-
rulursa, «Pantürkizm» ve «Panislâmizm» kelimeleri 
üzerinde durmakta fayda vardır. 

Pantürkizm, bütün türklerin, dünyanın her yerin- I 
de diğer insanların sahip bulundukları haklara sa
hip olmaları arzu ve ideali; Panislâmizm de, bütün dün
ya müslümanlarının diğer insanlarla aynı haklara I 
sahip olmaları arzu ve idealidir. 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Tarifini bilmiyorsu
nuz; onu önce tarif et. { 

MEHMET SABRÎ DÖRTKOL (Devamla) — 
Her iki idealin de bugünkü şartlar altında tahak- I 
kukunun imkânsızlığı gün gibi aşikârken, bilhassa 
koskoca dünya haritası içinde şu küçücük memle
ketimizde iki kişinin fikirleri arasında bile tam bir 
mutabakatin mevcut olmadığı bu zeminde, kişile
rin hayellerindeki şu veya bu fikirden endişelenme- I 
nin yeri yoktur. | 

Kaldı ki, zamanımızda, milletlerin bağımsızlık
larına kavuştukları, milletlerarası sahada varlık ka- I 
zandıkları görülegelmektedir. Bu itibarla, şurada ve- I 
ya burada, bizim gibi düşünen, bu milletin soyun- I 
dan gelen insanların asgarî insan haklarına kavuş- I 
malarını arzu etmek, asil milletimizin yaradılışının I 
tabiî gereğidir. 

BAŞKAN — Sayın Dörtkol, sözlerinizi bağlayın 
lütfen, bir dakikanız var efendim. 

MEHMET SABRt DÖRTKOL (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. I 

Devletimizin, dış Türklerin hayatiyetleriyle ilgi- I 
lenmesinin gereği, Kıbrıs meselesiyle gözler önün
dedir. Esasen, biz ilgilenmezsek dahi, hadiseler Dev
letimizi bu zemine itecektir. Devletlerarası sahada I 
geçerli söz sahibi olmak, hadiselerin üzerine bütün I 
açıklığı * ile eğilmekle mümkündür. Zaman ilerledik- I 
çe, devletlerarası meselelerin daha çoğalacağı, daha I 
karışık durumlar alacağı muhakkaktır. Başımızı ku- I 
ma gömmekle hiçbir hadisenin dışında kalamayaca- I 
ğımızı ve «Yalnız adam politikası» nın Devletimize I 
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çok şeyler kaybettireceğini ve kaybettirdiğini mate
matik bir katiyetle bilmeliyiz. 

Bu itibarla Birleşmik Milletler Anayasası çerçe
vesi içerisinde; nasıl ki, NATO ve CENTO gibi te
dafüi anlaşmalara dahil bulunmamızda Devletimiz 
için fayda varsa, aynı anlaşma çerçevesi içerisin
de islâm Devletleri Birliğine veya bu manadaki top
luluğa dahil olmakta elbette büyük faydalar ola
caktır. islâm devletleriyle son zamanlardaki kültü
rel ve sosyal bazı münasebetlerimizde ufak bir ya
kınlaşmada politik zararlar vehmetmekte isa'bet yok
tur. 

Müslüman ülkelerin büyük bir kısmiyle tarih ve 
inanç birliğimiz olduğu, hatta tarihin bazı şeref say
falarını birlikte, omuz omuza yazdığımız gerçekleri 
karşısında; siyasî sahada ancak yakınlaşma hare
ketleri sayılabilecek konferanslar ve bazı ittifak
lar dışında, inanç ve tarih birliğinden doğan bir 
sevgi hissinin kınanması ve bundan «Hilâl • Haç 
düşmanlığı» tahayyülü güçtür. (M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Dörtkol, lütfen bağlayın efen
dim. 

MEHMET SABRt DÖRTKOL (Devamla) — 
Hay hay Sayın Başkanım, bağlıyorum efendim. 

Nasıl ki, Kıbrıs çıkarmasını müteakip Amerika 
Birleşik Devletlerinin tutumu ve bilâhara uyguladı
ğı silâh amborgosu ile iki devlet arasında veya di
ğer Müslüman ülkelerle Amerika Birleşik Devletle
ri arasında herhangi bir düşmanlık havası meyda
na getirmemiştir. Bu gibi hadiseler, kökü tarihin de
rinliklerine dayanan milletleri ancak tekerrürünü ön
lemeye matuf tedbirlere sevkeder; yoksa fevri kız
gınlıklar milletlerarasındaki hadiselere müessir ola
mazlar. 

Kıbrıs gibi millî bir davamızın devletlerarası po
litika sahasında yeniden müzakere yapıldığı ve ta
raftar kazanmak, meselemizi anlatmak için Bulgar
istan Başbakanını uğurladığımız ve Yugoslavya Dev
let Başkanım karşıladığımız böyle günlerde; Dev
letimizin en yüksek makamında bulunan Sayın Cum
hurbaşkanının, dost devlet adamlarını incitici, dost
luklarını kazanmaya çalıştığımız devlet adamlarını 
da kuşkuya düşürecek beyanlardan kaçınmasının, 
Türkiye Cumhuriyeti politikasına daha uygun dü
şeceği kanaatindeyiz. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dörtkol, lütfen son cümlenizi 
rica edeceğim efendim. 
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MEHMET SABRI DÖRTKOL (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bağlıyorum. 

İnsanlar hayal güçleriyle yaşarlar ve insanoğlu 
hayalini gerçekleştirebildiği nispette hayatta başa
rılı olmuştur. Türk Milleti de hayalindekini gerçek-
leştirebilen büyük milletlerdendir. Bütün savaşları
nı bu iman ile kazanmıştır. Onun içindir ki; Fatih, 
İstanbul'u fethedeceğine dair inancını, «Bizim gü
cümüzün erdiği yere Bizans'ın hayali bile ulaşamaz» 
sözleriyle ifade etmiştir. Milletimizin, dünya millet
leri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi ol
ması ve bu milletin daima yücelmesi, Anayasanın 
Türk milletine çizdiği en büyük idealdir. Her Tür
kün bu idealle yaşaması da en tabiî hakkıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Baş

kan, İçtüzüğün 64 ncü ve 60 ncı maddelerine istinat 
ederek söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Efendim, 
oraya geçmeden, bu konu ile ilgili olarak söz isti
yorum. Usulî bir meseleyi tartışacağım. Bundan 
sonraki duruma müdahale edecek durumlar olabi
lir. Bu durumu... 

BAŞKAN — İçtüzüğün kaçıncı maddelerine göre 
dediniz efendim? 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Usul hak
kında konuşmam 64 ncü madde; gündem dışı ko
nuşma ile ilgili 60 ncı maddelerle ilgili söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Usul hakkında ne sözü istiyorsu
nuz efendim? 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Şunu arz et
mek istiyorum:. 

İçtüzüğün 60 ncı maddesini yüksek takdirlerini
ze ve Heyetin yüksek takdirlerine arz ediyorum: 
«Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret gö
rülen olağanüstü acele hallerde beşer dakikayı geç
memek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye 
gündem dışı söz verüebilir». 

Dikkat buyurulursa, cümle şu: «Mecîis Genel Ku
ruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü 
acele hallerde...» Sayın Cumhurbaşkanının mevzuu-
bahis nutukları günlerce evvel söylenmiş, matbuata 
intikal etmiş, radyo ve televizyon tarafından kitlele
re duyurulmuştur. Binaenaleyh, bir durumun Yüce 
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Meclise duyurulması gibi bir ahval mevzubahis de
ğildir. Sadece burada tezahürünü gördüğümüz hal, 
Millî Selâmet Partisi Grupu sözcüsünün bir hile-i 
şer'iyye ile 60 ncı maddeyi kullanması ve kendi 
şahsî görüşlerinin savunmasını yapması ve burada ko
nuşma imkânına sahip olmayan Sayın Cumhurbaşka
nını eleştirmeleridir. Keyfiyeti haksız, tutumunuzu 
isabetsiz buluyorum. 

Görüşlerimi acz ettim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Evvelce de buna benzer başka ko

nuşmalar olmuştur. Bunun güncelliği hakkında da 
fikrimiz devamlıdır. Herhangi bir şekilde güncelli
ğini kaybetmiş bir mevzu olmadığı için biz gündeme 
almıştık efendim. 

3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmazın, Hü
kümetin tarım ürünlerine uyguladığı taban fiyatlar 
ve fındık taban fiyatının ilân edilmesi konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Orhan 
Yılmaz; Hükümetin tarım ürünlerine uyguladığı ta
ban fiyatlar ve fındık taban fiyatının ilân edilmesi 
hususunda gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Maliye Bakanı 4 Haziran Cuma günü düzenledi
ği basın toplantısında, «Hükümet, ekonomik ve sos
yal içerikli tüm çalışmaları bitirdi» demiş ve 14 ay
lık Hükümetinin kabul ettiği, memurlara yan ödeme
yi, Emlâk Vergisinde beyanname süresinin kısaltıl
dığını, asgarî geçim indiriminden 4 milyona yakın 
yurttaşın yararlanacağını ve işçi kıdem tazminatı
nın 30 güne, asgarî ücretin 40 liradan 60 liraya, me
mur ikramiyelerinin 30 aylığa çıkarıldığım; Bağ -
Kur kaynaklarından esnaf ve sanatkârlara toplu iş
yeri ve konut kredisi uygulanmasına başlandığını, 
örnek göstererek açıklamalar yapmıştır. 

Dikkat edilirse; Maliye Bakanı, Hükümetinin eko
nomik ve sosyal içerikli çalışmalarının bittiğini bu 
örneklerle açıklarken; Türkiye nüfusunun % 60'dan 
fazlasını oluşturan köylü üreticilerimizi tümü ile il
gilendiren köylünün ürününe Demirel'in Cephe Hü
kümetinin verdiği ve uyguladığı taban fiyatların
dan hiç söz etmemiş; köylümüzün ekonomik ve sos
yal içerikli çalışmaların dışında bırakıldığını bu ko
nuşması ve sözleriyle açıkça belli etmiştir. Çünkü bu 
yıl, seçim yılı değildir. Köylü zaten Adalet Partisi
ne oyunu verir; gelecek yıl seçim nedeniyle köylü
nün çayına, buğdayına, fındığına, pamuğuna, üzü-
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müne, çiçeğine biraz para verilirse iş tamam olur 
düşüncesi, ötedenberi Adalet Partisi hükümetlerin
ce benimsenmiştir. Köylümüz aldatılmıştır, ikinci 
sınıf vatandaş muamelesi görmüştür. 

Aslında Maliye Bakanının sözünü ettiği ekonomik 
ve sosyal içerikli çalışmaların ne denli sonuçlar do
ğuracağını hep birlikte göreceğiz. Zira Cephe Hü
kümeti Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin 
sosyal ve ekonomik alandaki yasa önerilerini ve bu 
çalışmaları yozlaştırıp, amacından saptırmıştır. Köy
lümüzün ürününe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, 
Demirel'in Cephe Hükümeti düşük ve noksan fiyat 
vermek istedi. Çaya ve buğdaya verilen fiyat, para 
değerinin düşürülmesi, hayat pahalılığının geçen yıla 
oranla % 25 artması karşısında, geçen yılın fiyatla
rından daha az olmaktadır. Şimdi sıra fındık ve 
diğer tarım ürünlerine gelmektedir. Adalet Partisinin 
büyük kanadını oluşturduğu Demirel'in Cephe Hü
kümeti, Sayın Ecevit Hükümetinin başlattığı köylü
müzün ürününe bol ve yüksek taban fiyatı verilme
sini ve uygulanmasını durdurmuş, terketmiştir. 

1974 yılına kadar diğer tarım ürünlerinde oldu
ğu gibi fındıkta da Demirel hükümetleri yıldan yıla 
artan hayat pahalılığına, köylünün satın aldığı tüke
tim maddeleri fiyatlarının aşırı şekilde artmasına 
karşın tarım ürünlerinin, fındığın destekleme taban 
fiyatlarında ya hiç artırma yapmamış, ya da 30 - 40 
kuruş gibi bir bardak çay veya kahve parası bile 
olmayan miktarda artırmalar yapmışlardır. Ama, 
Sayın Ecevit'in Başkanlığındaki Cumhuriyet Halk 
Partisi - Millî Selâmet Partisi Ortak Hükümeti zama
nında fındık destekleme alım fiyatı 970 kuruştan 13,5 
liraya çıkarılmak suretiyle fındık üreticisi Karade
niz köylüsünün ürününe 380 kuruş fazla fiyat veril
miş ve 13,5 lira olmuştur. 

Ecevit Hükümetinin ilgili Bakanı Sayın Mustafa 
Ok, bu fiyatın ilânından önce fındık üreticisi köylü
lerin temsilcileri olan her siyasî partiden milletve
killeri ve senatörlerle 29 Mayıs 1974 günü Tarım Kre
di Kooperatifleri kitaplığında toplantılar yaparak, 
fındık üreticisi halkın temsilcilerinin görüş ve dü
şüncelerini almıştır ve de fındık destekleme fiyat
larını spekülatif oyunlardan, özellikle alivre satışla
rının olumsuz etkilerinden kurtarmak için mevsim 
başında 1974 Haziran ayının ilk günlerinde tespit ve 
ilân etmişlerdi. 

Başta Adalet Partisi Genel Başkanı Sü'eyman De
mirel ve A.dalet Partili fındık bölgesi milletvekilleri, 

Ecevit Hükümetinin fındığa verdiği 13,5 lira fiyatı 
çok az bulduklarını, fındık fiyatının 18 ilâ 20 lira 
olmasını açık açık söylemişler, istemişlerdi. 1975 yı
lında, yani geçen yıl, Demirel'in Cephe Hükümeti ise, 
fındık fiyatına 50 kuruş ilâve yaparak 14 lira ver
miştir. Kendileri muhalefetteyken, bir yıl Önce, is
tedikleri fiyattan 4-5 lira noksan, 14 liralık fiyatlarını 
da spekülatif oyunlar oynandıktan, alivre satışlar 
yapıldıktan, fındık ihracatçısı bazı kişiler Ankara' 
ya, Cephe Hükümeti Başbakanı Demirel'Q ve Ticaret 
Bakanı Halil Başol'a ziyaretler yaptıktan sonra 
7 Ağustos 1975 günlü Resmî Gazetede ancak ilân ve 
yayınlatmışlardır. 

• Sayın Ticaret Bakanı Halil Başol'a, 9 Haziran 
1975 tarihli yazılı soru önergemizde, «Fındık fiyat
ları tespitinde bölge milletvekillerinin görüşlerini ala
cak mısınız? İhracatçıya vergi iadesinde bulunacak 
mısınız?» diye sorduk. Aldığımız cevapta, ancak iş
lenmiş fındığa % 6 oranında vergi iadesi uygulana
bileceğini ve fiyatların tespitinde bölge milletvekil
lerinin görüşlerinin de alınacağını 27 Haziran 1975 
tarihinde Yüksek Başkanlık aracılığiyİe bildirmeleri
ne karşın, Cephe Hükümeti Başbakanı Demirel ve 
Ticaret Bakanı Başol sözlerinde durmadılar. Bölge 
milletvekillerinin görüşü alınmadı, işlenmiş fındık 
ihracatına da„ yasaya - 7 Ağustos 1970 tarih 7/1115 
sayılı Kararname eki - ihracatta vergi iadesi uygula
masına dair karar hükümlerine aykırı olarak, sade
ce kabuğundan ayrılmış iç fındığa, işlenmeden % 10 
gibi yüksek oranda vergi iadesinde bulundular, üre
tici köylüye vermediklerini, yasa dışı, haksız olarak 
bir avuç ihracatçıya verdiler. Sayın Demirel fındığa 
1974'te 18-lira fiyat istiyordu. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

ORHAN YILMAZ (Devamla) — 1975'te Başba
kan oldu, 14 lira fiyat verdi. Samimiyetsizliğini, sö
zünün eri olmadığını ve fındık üreticisi köylüyü kan-
dırmak çabasında olduğunu gösterdi, ortaya koydu. 
Karadenizli fındık üreticisi şimdi hakkını alacaktır. 
Hakkı nedir? İşte, Demirel'in daha 1974 yılında fın
dığına istediği 18 lira destekleme fiyatıdır. Köylü mi
tingler düzenleyecek, gerekirse Ankara'ya yürüyecek, 
Demirel'i sözünde durmaya davet edecek, fındığına 
18 lira istediğini bildirecektir; ama «tut keli perçe
minden» misali Demirel belki de görünmeyeeek, ka
çacaktır; fakat fındık üreticisi kendisini aldatanları 
asla affetmeyecek, hakkını, ürünilüira değerini ala
caktır. 
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Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P sı- j tilerinin sözcüsü olarak mı konuştular, yoksa kişi-
ralarından alkışlar) sel 0 ı a r a k mı konuştular? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. j 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, BAŞKAN — Hayır efendim, şahısları adına ko-

daha evvel konuşan sayın Sabri Dörtkol, acaba par- nuştular. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

I. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye'de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Meclis Araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vatanımızın bütünlüğünü, hürriyetçi demokratik 
cumhuriyet rejimini ortadan kaldırıcı birçok teşeb
büslere girdikleri, federal Almanya Cumhuriyeti İç
işleri Bakanlığınca yayınlanan bir bültende de be
lirtilen Maocu yerli komünistlerin bir takım si
lâhlı eylemlere girişerek Türk Yurdunu komünist 
Sovyeti hâline getirmek istedikleri öğrenilmiş bu
lunmaktadır. Bu hususun tespiti ve gerekli müeyyi
delerin temini için, ekli olarak takdim ettiğimiz 
Araştırma Önergesi'nin Yüce Meclis'te okutulma
sını ve gereğini rica ederiz. 

Saygılarımla. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Yozgat 
İhsan Aslan 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Denizli 
Rıza Gençoğlu 

Muğla 
Ünat Demir 

Kayseri 
Selçuk İmamoğlu 

Ağrı. 
Kerem Şahin 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm 

Antalya 
Remzi Yılmaz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketimiz, uzun bir zamandan beri beynel

milel komünizmin her türlü baskı ve tesir sahası 
içine alınmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak, 
dünyayı bir âfet gibi saran marksizmin aşırı ucu 

Mao ve Kastro komünizmi, bu kerre yurdumuz bü
tünlüğünü ve milletimizin beraberliğini yok edici 
faaliyetler içine girmiş ve bu maksadının tahakkuku 
için teşkilâtlanmış bulunmaktadır. Hükümetin ve 
bütün Millî Kuruluşların malûmu olduğu üzere, 
yurt içinde «Halk Kurtuluş Ordusu, Türk Halk 
Kurtuluş Cephesi, Türkiye İlerici İşçi - Köylü Par
tisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Sosyalist İş
çi Partisi»1 gibi legal ve illegal teşekküllerin vata
nımızı Maocu komünizmin esareti altına almak için 
faaliyet gösterdikleri bir hakikattir. Bu hususun ta
hakkuku için, dış kaynaklarla da temas kurdukları, 
İstanbul'da münteşir Tercüman Gazetesinin 7 Hazi
ran 1976 tarihli nüshasında Alman İçişleri Bakan
lığının bir raporuna müsteniden verilmektedir. 

Buna göre, Anayasamızın millî ve ceza kanun
larının müeyyideye bağladığı komünizmi yasaklayan 
maddelerine aykırı olarak ve 3 000 yıllık Türk Yur
dunu Maocu Komünist emperyalizmin sömürüsüne 
terketmek suretiyle Vatanımızı, dışarda ve içerde 
kurdukları teşkilâtlarla bölmek için silâhlı bir ayak
lanmaya hazırlayan düşünce ve doktrinin yerli işbir
likçileriyle dışardaki kaynaklarının kurutulması bir 
vatan borcudur. Milyonlarca şehit kanıyle sulan
mış vatanımızı Sovyet veya Mao komünist emper
yalizminin emrine amade kılmak için gayret sarf edip 
silâhlı bir tecavüze başlıyacakları, bir yabancı dev
let tarafından dahi tespit edilen vatansızların bu 
hareketlerini tespit ve vatanımızın bütünlüğünü, 
Milletimizin istiklâlini sağlam tutmak için bunların 
gayret ve teşebbüslerini tespit için, Anayasanın 88 
ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması ve 
düşmanın bu menfur teşebbüslerinin doğuracağı 
kanlı ve vahim hareketleri durdurmak için gerekli 
bulunmaktadır. 

Bu sebeple, tanzim ettiğimiz işbu Araştırma 
Önergesinin Yüce Meclisimizce görüşülüp karara 
bağlanmasını saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 
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2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 9 
arkadaşının Bor Tuzları konusunda ülke ekonomisi
ne yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıyle, 
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

BAŞKAN — Br başka araştırma önergesi var, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde yer altıservetlerimiz büyük ölçüde sö

mürülmektedir. Özellikle kıymetli madenlerin başın
da gelen bor tuzları, bazı işletmecilerin keyfî tutum
larına terkedilmiştir. Yasaların ve kontrolların yeter
li olmayışı yüzünden ülkemiz yüz milyonlarca lira 
kayba uğramaktadır. 

Balıkesir'e bağlı Bigadiç ilçesinde bor tuzları is
tihsal edilen maden ocakları vardır. Ancak, yeterin
ce Devlet kontrolü olmadığı için ocaklar basit ve 
az masraflı usuller ile çalıştırılmaktadır. Maden böl
gesinde bütün dağların içi ve dışı bor tuzları ile 
dolu olduğu halde, işletmeciler yüzeyde çalıştıkları 
için istenen ve beklenen randıman alınamamaktadır. 
Maden derinlere inmeden de çıkarılabildiği için, ter
cih edilen bu yol işletmecilere az masrafla çok ka
zanç sağlamaktadır. Toprak üstünde yapılan çalışma
lar ise göçüklere sebep olmakta ve alttaki madenler
den istifade imkânını ortadan kaldırmaktadır. 

Gerek maden ziyanı, gerekse istihsalin yükseltil-
memesi Türk ekonomisinde telâfisi mümkün olma
yan yaralar açmaktadır. Bazı değerli uzmanlarca 
zararın milyarlarca lirayı bulduğu ifade edilmekte
dir. Bir kısım işletmeciler isterlerse istihsallerini dü
şürebilmekte, isterlerse ocaklarını belirsiz bir süre 
için kapatabilmektedirler. 

Ülkemizi yüz milyonlarca lira zarara sokan böy
le davranışlara razı olmak mümkün değildir. Bor 
tuzları gibi önemli bir madenin işletmeciliği herke
sin keyfine bırakılamaz. Zira yer altında yatan bu 
servet bütün Türk milletinin malıdır. Hiçbir hükü
metin ve hatta hiçbir Devlet yetkilisinin buna göz 
yummaya hakkı yoktur. 

Bigadic'in Yolbaşı köyü mevkiinde bulunan bir 
maden ocağını bu konuda örnek vermek mümkün
dür. Şu anda Yakal adında bir şirket tarafından iş
letilmekte olan ocak işçilerle anlaşmazlığa düşüldüğü 
gerekçesi ile kapatılmıştır. 

Üç kuruş zammı çok gördüğü işçisine göz dağı 
vermek için Yakal Şirketinin başvurduğu bu yol 
hem ülkemizin milyonlarca lira zararına, hem de bu 

ocaktan geçimini sağlayan binlerce insanın malî bu
nalıma sürüklenmesine yol açmıştır. Yakal Maden 
Şirketi işçileri sindirebilmek için çeşitli baskı metot
larını denemiş, haksız yere işçi çıkartmış ve bu ara
da en kötüsü köylülerin arasına nifak sokarak bir
birine düşürmeye çalışmıştır. Köylülerin bilinçli ve 
soğukkanlı tutumları muhtemel kanlı olayları önle
yebilmiştir. Binlerce Biğadiç'li ve maden köylerinde 
yaşan yurttaşlarımızın uyarı maksadı ile yaptıkları 
sessiz yürüyüşler, çeşitli girişimler ve milletvekilleri-
mizce Bakana yapılan uyarılar yetkili mercileri' hare
kete geçirememiştr. Halen Yakal maden ocağından 
geçimini sağlayan binlerce insan, çoluk çocuğu ile 
beraber açlık tehdidi altındadır. Ayrıca, her geçen 
gün de ülkemiz milyonlarca lira kaybetmektedir. 

Bor tuzları sorunu, gerek ekonomimiz gerekse 
isthidam açısından son derece önemli bir noktaya 
gelmiştir. Bor tuzları istihsal eden ocaklara gerek 
Devlet, gerekse Meclis derhal elkoymak zorundadır. 
Daha fazla gecikmeye ne Türk ekonomisinin ne de 
bu ocaklarda çalışan binlerce yurttaşlarımızın taham
mülü kalmamıştır. Bu itibarla ülkemizde bor tuzu 
istihsal eden tüm maden ocakları en kısa zamanda 
kontrol altına alınmalı ve çalışma tarzları, maden 
rezervleri, kazançları, ülke ekonomisine olan zarar
ları tespit edilmelidir. Bu çalışmalar, aynı zamanda 
bor madenlerinin özel şirketlerden alınarak Devlet 
eliyle çalıştırılmasını savunanların ne kadar haklı 
olduklarını da ortaya çıkaracaktır. 

Yukarıda belirttiğimiz hususların ışığı altında, 
bor tuzları konusunda ülke ekonomisine yararlı, ola
cak tedbirlerin alınabilmesini sağlamak amacı ile 
bor tuzları konusunda Anayasamızın 88 nci madde
si gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ede
riz. 

Saygılarımızla. 
26 . 3 . 1976 . 

Balıktesir 
Sadullah Usumi 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

Kars 
Doğan Araslı 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Rize 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

Burdur 
Osman Aykul 
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BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra 
sı geldiğinde görüşülecektir. 

3. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 ar
kadaşının parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutu
yorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Emekçi halkımızın seçtiği ve ülkemizi yönetmek

le görevlendirdiği parlamento üyeleri; günlük yaşa
mımız, davranışlarımız ve uğraşılarımızla titizlikle 
izlemekteyiz. 

Dar boyutlarıyla varolan ve varolmakta devam 
eden demokrasimizin işleyişi sorunların çözümle
yişi, işlerin hızla yürümeyişi, giderek yeni sorunla
rın doğuşu dengesizliklerin ve sömürünün artışı 
emekçi halkımızın tepkilerini yoğunlaştırmakla, bun-
nalımların kaynağı olmaktadır. Emekçi halkımızın 
tepkilerinin artmasında parlamenterlerin kişiliğinin, 
uğraşılarının, etkisi büyük olmaktadır. 

Bazı parlamenterlerin günlük yaşamlarında, ya
şamlarının sürdürülmesinde kapitalist düzenin bü
tün çirkinliklerin, yolsuzlukları, kamuoyu önünde 
tartışılmakta, parlamenterlerin dokunulmazlıkları, 
savunma gücü olarak kullandıkları, Hükümet olma
da, ve hükümet değiştirmede ulusun verdiği temsil 
yetkisini ahlak kuralları ile bağdaşmayan bir düzey
de çıkar sağlamak için kullandıkları iddia olunmak
tadır, 

«Egemenlik Ulusundur» sözü geçersiz kalmakta, 
parlamenterlerin yasama görevleri dışında, çeşitli ka
ranlık işlere adları karışmış olmaktadır. 

Emekçi halkımıza yerleşen düşünce, parlamenter
lerin Anayasa buyruğu olan yaptıkları yeminin ge
reğini yapan işlerle uğraşmamaktadır. 

Yalnız son iki dönemde, yüzün üstünde parla
menterlerin, otuzun üstünde bankanın adı çeşitli 
yolsuzluk, suistimal, nüfuz ticareti, haksız gelir el
de etme işlemine adı karışmıştır. Yolsuzlukların ger-
rekçe gösterilerek bir başbakan görevinden uzaklaş
tırılmıştır. Aynı kişi yeniden başbakan olmuş, baş
bakanlığı ile birlikte yeni suistimallerin ve görevini 
kiötüye kullanmanın kaynağı olmuştur. 

Anayasanın 78 nci maddesinde «... Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeliği ile bağdaşmayan diğer 
görev ve işler kanunla gösterilir konulan ilkenin ge

reği yasa çıkarılmamıştır. Bazı üyelerin teklif ettiği 
münferit yasalar komisyonlarda uyutulmuştur. 

Buna karşın bazı parlamento üyeleri. Komisyon
culuk, nüfuz süistimali yakınlarına olanak sağlama, 
maden işletme, kamu iktisadî teşebbüsleri kaynakla
rını ve kamu olanaklarını kullanarak şirket kurma 
kota işlerini takip etme vergi iade işlemlerini gerçek
leştirerek gelir sağlama yakınlarına şirket kurdurma 
ve kurduğu şirket kredi ve olanak sağlama, -TIR 
kamyonu alma ve işletme onlarla kaçakçılık yapma 
kamu arazilerine sahip çıkma ve mülkiyetine geçir
me gibi çarpık kapitalizmin tüm ahlaksızlıklarını 
kullanma parti değiştirmelerde çıkar sağlama, yasa
ların suç saydığı akla hayale gelmedik karanlık iş
lerde çıkar sağlama, yolundaki iddialar, kamuoyu
nun en güncel tartışma konusu olmaktadır. 

Bu güne dek, kamuoyuna mal olan bunca söy
lentinin bir teki parlamentonun çalışması ve anaya
sanın koyduğu kuramlar içinde sonuca bağlanma
ması, emekçi halkımızın tepkisini daha da arttırmak
tadır. Bu işlemin doğurduğu sonuç, emekçi halkımı
za yerleşen düşünce, parlamenterlerin kendi sorunla-
nyle uğraşmadığı, bireysel çıkar sağlamak için par
lamentoya ve de parlamenterlik sıfatını bir araç ola
rak kullandığıdır. 

Bu nedenle, parlamentoda, soruşturma, meclis 
araştırması ve gensoru gibi denetim yollarının işle
mediği, bit tekinden dahi sonuç alınmadığı kamu
oyunda bilinmektedir. 

Bu nedenlerle, demokrasi işleyememektedir. Par
lamenterler toplumdaki saygınlığını ve güvencesini 
geniş çapta yitirmektedir. Önseçimden başlayarak 
seçilene dek çeşitli tartışmalarla parlamento üyeleri
nin kişiliği tahrip edilmektedir. 

Kamuoyu parlamento üyeliğini bir çıkar işleyişi 
şeklinde yorumlamaktadır. Karanlık işlerle uğraşan
lar ortaya çıkarılmadığı için, parlamento üyeliğinin 
böyle yorumlanması adeta doğal karşılanmaktadır. 

Bu denli işleyiş, demokrasiyi kısır bir döngüye 
sıkıştırmakta, kökleşmesine, yaygınlaşmasına, engel 
olmaktadır. Bir kanser gibi demokrasiyi kemirmek
tedir. 

Parlamentonun, parlamento üyelerinin halkın 
önünde davranışlarıyle, kişilikleriyle bir eleştiriden 
geçirilmeleri, kendi kendilerini yargılamaları kaçınıl
maz hale gelmiştir. Millet Meclisi konu üzerinde 
dikkatle durmak, her söylentiyi açığa çıkarmak, ka
muoyunu doğrularla bilgilendirmek zorundadır. 
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Parlamentomuz bunu yapmadığı sürece, parla
mentoda, parlamenterler de, halkımız tarafından zan 
altında kalmaktadır. Bu işleyiş devam ettiği sürece 
yurtsever halkımızca aklanmamız olanak dışıdır. 
Kendi, kendimizi yargılamalıyız. Kendi yanlışlarımı
zı ve yaratılan hastalıkları, çevirilen karanlık işleri 
ortaya çıkarmalıyız. Görevini kötüye kullananları ve 
bireysel çıkar sağlayanları kamuoyunun yargısına 
bırakıp yasaların işlemesini sağlamalıyız. Bu işleyi
şinden hem rejimimiz hem de kişiliklerimiz büyük 
zarar görecektir. 

Yukarıda sıraladığım gerekçeler nedeniyle parla
mentonun kendi üyeleri hakkında, Anayasamızın 88 
nci ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince Mec
lis Araştırması yapılmasını dileriz. 26 Mart 1976 

İzmir 
Süleyman Genç 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

îzmir 
Neccar Türkcan 

Çorum 
Cahit Angın 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Zonguldak 
Zekai Altınay 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

Manisa 
Mustafa Ok 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Böyle bir öner
geyi okutamazsımz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık tarafından oku
tulmuş... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Müsaade eder 
misiniz sayın Başkan. İndî, hakaret dolu bir mani
festoyu burada okutamazsımz. İsim vermeleri lâ
zımdır. İsim verdikleri zaman da Meclisin ne türlü 
işleyeceği bellidir. 

Bu Meclis şimdiye kadar böylece adî. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir dakikanızı rica 
edeyim. Sizin gösterdiğiniz hassasiyeti biz de göste
rerek daha evvel Başkanımız tarafından okunmuş, 
Kanunlar Müdürlüğü tarafından da tetkik edilmiş 
olarak geldi ve bu ithamlar hiç bir zaman milletve
killerinin tümünü değil, bazılarını kapsamakta ve 
böyle bir, halk arasında yaygın olan fikirleri ifade et
miş.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Somsun) — Bir iddia de
ğildir, yapıldığından bahsediliyor, yapıldığının söy
lendiğinden bahsedilmiyor. «Parlamento üyeleri şun
ları, şunları, şunları yapmaktadır» diye takviye edi

yor. İşim de vermediğine göre hakkı yoktur Başkan
lığın böyle bir önergeyi okutmaya. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Parlamentonun 
manevî şahsiyetiyle ilgilidir. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Millî ve ma
nevî şahsiyetiyle ilgili. 

BAŞKAN — Şimdi zaten heyet teşekkül ettikten 
sonra bunun üzerinde de durmakta fayda var efen
dim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bu arkadaşları
mızın niyeti belli. Bunların anahedefleri Parlamentoyu 
tahrip etmektir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Böyle bir id
dia yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bunu parlamento.. 
(Gürültüler) 

Bir dakika efendim. Zaten heyet teşekkül ettik
ten sonra yapılacak olan işlem bunun neticesini al
mak ve bu neticeyi bilhassa efkârı umumiyeye arz 
etmekten ibarettir efendim. 

Gündemdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde 
görüşülecektir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Buna siz ve
sile olamazsınız sayın Başkan, onu düşünen Başkan 
okutsun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hiç bir Cumhuriyet Halk Partili Parlamentoyu 
tahrip etmek amacında değildir. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Protesto, ediyorum ve iade ediyorum. 

BAŞKAN — Değildir efendim. Biz de öyle.. (Gü
rültüler) Tahrip etmek diye bir şey mevzuubahis 
değil. 

YÜCEL DİRİK (İ?mir) — Gelişi güzel söylenmez 
ama? 

BAŞKAN — İçtüzük (Gürültüler) 
Lütfen oturun efendim. Lütfen yerlerinize otu

run efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sizde dahilsi

niz.. 
BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine 

göre bir önerge vardır, okutuyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çıkarsın kür
süye kendini aklarsın.. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — İsim verirsiniz.. 
ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kimin kamu-

yonu varsa ortaya çıkacaktır. 
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DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Ben buradayım, 
varsa bildiğiniz, çıkar söylersiniz (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hem sermaye 
ile işbirliği yaparsınız, hem de.. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — İsim verin, isim 
verin. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

1. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ile 
Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, Vilâyet Umu
mî İdaresi Kanununun 116 ve 140 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin yasa önerisinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair Önergesi. (2/534, 4/169) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İl Genel Meclis Üyelerinin aylık ve ödeneklerinin 

günün hayat şartlarına uygun biçimde düzenlenmesi 
amacıyle verdiğimiz «Vilâyet Umumî İdaresi Ka
nununun 116 ve 140 ncı maddelerinin değiştirilme
sine» ilişkin yasa önerimiz Komisyonlarda süresi 
içinde sonuçlandırılmamıştır. 

Bu yasa önerimizin, Tüzüğün 38 nci maddesi ge
reğince doğrudan doğruya gündeme alınmasını öne
ririz. 

Artvin Muş 
Ekrem Sadi Erdem Tekin İleri Dikmen 

BAŞKAN — Önerge lehinde buyurun Sayın Er
dem, 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri önerimiz, 11 genel meclisi 
üyelerinin ödeneklerinin artırıîmasıyle ilgilidir. 

Bilindiği gibi, genel meclis üyelerinin ödenekleri 
en son 1965 yılında, 671 sayılı Yasa ile düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Buna göre, genel meclis üyeleri ha
len çalıştıkları günlerde 60 ilâ 100 lira arasında gün
lük ödenek almaktadırlar, daimi encümen üyeleri de 
1 000 ilâ 1 500 lira arasında maaş almaktadırlar. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bizde varsa bizde, 
sizde varsa sizde çıkar ortaya. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. Sayın Aykul, sayın 
Ölçen sükûneti ihlal etmeyelim efendim. Sayın Ki
taplı lütfen yerinize oturun efendim. (A. P. ve C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

Efendim lütfen yerlerinize oturun efendim. Sayın 
Aykul size hitap ediyorum, ihlal etmeyin sükûneti 
efendim, rica ediyorum. 

Öneri ile amacımız; genel meclis üyelerimizin ay
lık ve ödeneklerinin günün şartlarına uydurulmasını 
sağlamaktır. Bilindiği gibi, hiç bir şeyin fiyatı 1965'te-
ki noktada durmamaktadır. Yine hiç bir işçinin üc
reti, hiç bir kamu görevlisinin maaşı da 1965 nokta
sında durmamaktadır, artmıştır. 

Hayat pahalılığı 1970 ve 1975 yıllarında yapılan 
resmî devalüasyonlarla da resmen artırılmış bulun
maktadır. Bilindiği, gibi, genel meclis üyelerimiz de
vamlı surette hizmet talebinde bulunan vatandaşla
rımızla karşı karşıyadır. Ellerine geçen para kendile
rinin günlük çay, kahve giderlerini, yol, para giderle
rini ancak karşılayabilmektedir. Bu nedenle, diğer üc
ret ve maaş kesimindekilerle beraber bir denklik ve 
adalet sağlamak üzere, bunların da yolluk ve ödenek
lerinin artırılması zorunlu hale gelmiştir. Kaldı ki; 
genel meclis üyelerinin ödeneklerinin artırılması büt
çeye de bir yük teşkil etmeyecektir, onlar ücretlerini 
il özel idareleri bütçesinden alırlar, Bu nedenle, öner
gemizin kabulünü arz eder, saygılar sunarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Önerge hakkında başka söz isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş

kan, bu konu ile ilgili Hükümetin tasarısı var. 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşümelerine baş
lıyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kü
tahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 gün
lü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ye İçişleri ve Plan komisyonları raporları. (1139, 
2J103) (S. Sayısı: 181) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde görüşmeleri ta
mamlanmayan, gündemin 1 nci sırasında, 181 S. Sa
yılı, 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 Sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci Maddesinin 3 ncü Fıkrasına Bir Hü
küm Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının görüş
melerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?. Burada. 
Hükümet?.. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış, maddelere geçilmesi için açık oylaması isten
miş; ancak çoğunluk kalmadığından sonuç alınama
mıştır. Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini tek
rar açık oylarınıza sunacağım. 

Açık oylamaya geçmeden önce, açık oy önerisin-
deki imza sahiplerini okuyorum: 

Sayın Hayrettin Uysal?. Burada. 
Sayın Ölçen?.. Burada. 
Sayın ökmen?. Burada 
Sayın Necati Cebe?. Burada 
Sayın Orhan Çaneri?. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tekabbül ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın tsa Ayhan?. 

(1) — 181 S. Sayılı Basmayan 16 . 3 . 1976 tarih
li 76 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Tekabbül ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Mehmet Emin Sungur?. Burada. 
Sayın Vahit Çalın?. Burada 
Sayın İsmet Büyükyaylacı?. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Tekabbül 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın llter Çubukçu?. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Te

kabbül ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Osman Aykul?. Burada. 
Sayın Mehmet Dedeoğlu?. Burada. 
Sayın Adil Ali Cinel?. Burada. 
Sayın Sait Şayiam?. Burada. 
Sayın Nurettin Yılmaz?. Burada. 

Açık oylama işlemi, geçen birleşimde alınan ka
rar gereğince; oy pusulalarının kürsüye konacak oy 
kutusuna atılması suretiyle yapılacaktır. 

Evvelâ önergeyi veren sayın üyelerden başlıyo
ruz. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmayan sayın üye 

kaldı mı efendim?. 
Oylarını kullanmayan sayın üye?. Yok. Oylama 

işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Açık oylama neticelerini arz edi
yorum: Oylamaya 116 sayın üye iştirak etmiş; 97 
kabul, 16 ret ve 2 çekinser oy kullanılmıştır. 

Böylece, çoğunluğumuz kalmamıştır. Gündemde
ki kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile görüşmek için 
15 . 6 . 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.47 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çukur-
ovadaki Tarım alanlarının korunması için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
ÖzaTin yazılı cevabı. (7/1201) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun birkaç bakanlığı ilgilen

dirmesi nedeniyle Başbakanlıkça cevaplandırılmasına 
delaletinizi saygılarımla rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Çukurovadaki tarım alanı bilindiği gibi ülkemi
zin en verimli tarım alanıdır. Önemi de her gün geç
tikçe daha da artmaktadır. 

Ancak, özellikle Adana - Tarsus yönündeki en 
verimli tarım alanı batıya gittikçe daralmakta ve fa
kat verimliliği artmaktadır. 

Oysa son yıllarda bu verimli tarım alanları çok 
değişik amaçlarla ve çeşitli binalarla ortadan kalk
maktadır. Hatta üzülerek belirtmek zorundayım ki, 
Devlet Kuruluşları dahi Devletin diğer görevlerini 
unuturcasına söz konusu tarım alanlarını paylaşmak
ta birbirleriyle yarış etmekte ve bu arazileri kamu
laştırma veya satınalma yoluna gitmektedirler. 

1. — Çok verimli olan bu tarım alanlarını koru
mak için herhangi bir tedbir düşünülmekte midir? 

2. — Tedbirde geç kalınması halinde ortaya çı
kacak güçlük ve zararlar gözönüne alınmakta mıdır? 

3. — Hiç değilse Devlet Kuruluşlarının, tarım 
alanlarını kamulaştırmaları veya satınalmalarının 
önüne geçilmez mi? Tarım alanlarının hemen bir kaç 
kilometre ötesinde tarıma elverişsiz ve hazineye ait 
alanların kullanılması daha isabetli olmaz mı? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 10 . 6 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı: 1666 

Konu : Sn. Oral Mavioğlu'nun ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 30 . 4 . 1976 gün, Başbakanlığa muhatap 

Kanunlar Müdürlüğü 7/1201-4168/31769 sayılı ya
zı, 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafın
dan; Tarım alanlarının tarım dışı faaliyetlere tahsi

sine ilişkin olarak; Sayın Başbakana yöneltilen ve 
Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan ya
zılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafın
dan; tarım alanlarının tarım dışı faaliyetlere tahsi
sine ilişkin olarak; Sayın Başbakana yöneltilen ve 
Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan ya
zılı soru önergesi cevabı. 

Tarım alanlarının korunması ve denetleme göre
vi 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına veril
miş bulunmaktadır. Bu Kanunun 212 ci maddesinde 
«Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde, bu Kanu
nun hükümlerine göre sahibine bırakılan veya da
ğıtılan arazinin, tarımsal işleme ile ilgili olan yapı ve 
tesisler hariç tamamı veya bir kısmı tarım dışı amaç
larda kullanılmaz. Ancak, zorunluluk olan hallerde 
on dönüme kadar olan arazi, ilgili Bakanlığın mü
racaatı ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının izni ile, on dönümün üstündeki arazi ise ilgi
li Bakanlığın müracaatı ve İToprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının olumlu görüşü alınarak Bakan
lar Kurulu kararı ile tarım dışı amaçlarda kullanıla
bilir. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgeleri dışında köy, 
kasaba ve şehirlerin kurulması ve geliştirilmesi, en
düstri alanları, maden, taş, kum, tuğla ocakları, 
hava alanları, turistik yerler, sportif alanlar ve millî 
savunma ihtiyaçları için lüzumlu olan arazi tarı
ma elverişli olmayanlardan ayrılır. Bu gibi ihtiyaç
ların karşılanmasında tarım arazisinden faydalanmak 
zorunluluğu hasıl olduğu taktirde de, on dönüme ka
dar olan arazi ilgili Bakanlığın müracaatı ve Top
rak ve Tarım Reformu müsteşarlığının izni ile on dö
nümün üstündeki arazi ise ilgili Bakanlığın müracaa
tı ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 
tarım dışı amaçlarda kullanılabilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince, «talepte bulunacak 
kuruluşlar projelerini hazırlarken tarıma en az elve
rişli olan araziyi ön sırada tutarlar» denilmektedir. 

Ancak, söz konusu Kanununun 212. ci maddesi-
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ne 7 Temmuz 1975 tarih ve 15288 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan 1918 sayılı kanunla aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

»«Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı İmar 
Kanununun 47 ne i maddesine göre kabul edilen mü
cavir sahalarda veya 6785 sayılı Kanuna 1 7 . 7 . 1972 
günlü ve 1605 sayılı Kanunla eklenen 8 nci Ek 
Madde de belirtilen yerlerde bulunup da İmar ve 
İskân Bakanlığınca gecekondu veya. tabii afetlerle. 
ilgili kanunların uygulanması için ayrılan alanlar ve
ya İmar Planlarında belirli bir amaca ayrılması uy
gun görülen yerlerin planlanmasında, plan ve de
ğişikliklerin onanmasında ve bu yerlerde, ifraz ve 
tevhit işleri dahil olmak üzere, yapılacak her tür
lü uygulamada, ayrıca Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının iznine ve Bakanlar Kurulu Kararı 
alınmasına lüzum yoktur. 

Toprak ve Tarım Reformu uygulanmasına baş
lanmayan bölgelerde, yukarıda belirtilen yerler dı
şında olmakla beraber, köy sınırları içinde bulunan 
ve konut veya turizm veya sanayi tesisleri veya köy 
'kalkınması amacını güden diğer tesislerin yapıl
masında ve bunların yapılacağı alanların lüzumu ha
linde ve tapudaki vasıflar arsa olarak değiştiril
mek şartıyle, parçalara bölünmesinde de yukarıda
ki fıkralarda sözü geçen izin ve kararın alınması ge
rekmez» denmektedir. 

Böylece 212 nci maddede sözü edilen kontrol düze
ni; ilâve fıkralarla; Toprak ve Tarım Reformu Müsj 

teşarlığının insiyatifinden çıkmış bulunmalktadm 
İmar ve İskân Bakanlığının yaptığı İskân ve Şehir -
İmar Planlarında verimli olan tarım arazilerinin ko
runması için gereken titizliğin gösterileceği tabiidir, 

1757 Sayılı Kanunun 19 maddesi gereğince; Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen; 
tüm Devlet arazileri aynı kanunun 21 nci maddesi 
gereğince korunmaktadır. 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, son üç yıl
lık Nebatî ve Hayvani yağların üretim, tüketim, it
hal ve stok durumlarına lişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık ve Ticaret Bakanlarından sorusu ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın, yazı
lı cevabı. (7/1205) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumunda Tarım ve Hayvancılık ve 

Ticaret Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı rica ederim. 

21 .4 . 1976 
İçel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 

1. -— 1974 - 1975, 1975 - 1976 yıllarında muhte
lif cins yağlık tohum üretimimiz ne kadardır? 

2. — 1975 yılından 1976 yılına devredilen nebatî 
yağ stoklan ile hayvanî yağ stokları saptanmış mı
dır? Saptanmışsa miktarları ne kadardır? 

3. —; 1975 - 1976 yılında ithal edilen sınaî yağ mik
tarı nedir? 

4. — 1975 yılında tarım satış kooperatifleri bir
liklerinin ürettikleri nebatî yağ miktarı aylar itibariy
le kaçar tondur. Hangi ay ve ne miktar ve hangi fir
malara satış yapılmıştır? 

5. — 1975 ile 1976 yıllarında hangi firmalar ve 
kamu kuruluşları nebatî yağ ve hayvanî yağ ithal et
mişlerdir miktarları ayrı ayrı ne kadardır? 

6. — Halen Tereyağ ithali devam etmekte midir? 

7. — 1975 - 1976 yılları için yağlık tohum ithali 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi ülkeden ne miktar 
ve cins tohum ithali hangi firma aracılığı ile yapıl
mıştır? 

8. — Ülkemizin toplam yemeklik yağ tüketimi ne 
kadardır? 

9. — Türkiye'ye 1975 - 1976 yıllarında ne miktar ~ 
ve hangi ülkelerden, hangi kuruluşlara yardım fonla
rından veya başka gerekçelerle süt tozu girmiştir? 
Bu süt tozları nasıl nerede kimler tarafından değer
lendirilmiştir? 

10. — Şu anda yurdumuzdaki kuruluşlar itibariy
le : 

a) Nebatî yağ, 

b) Terfeyağ 

c) Krema 

d) Beyaz peynir 

e) Kaşar peyniri 

f) Süt tozu 

Stokları ne kadardır? 
11. — Ayçiçeği küspesinin 235 Krş. Keten Küs

pesinin 280, Kepeğin 160 Krş. olduğu ülkemizde bir 
kilogram hayvan yeminin ortalama 225 Krş. oldu
ğu düşünülerek, Bir kilogram sütün 250 ile 300 Krş. 
satıldığı bir ortamda hayvancılığımızın geleceği hak
kında hükümet olarak ne gibi ön alımlar saptanmış
tır? Özellikle süt üreticisinin geleceği hakkında ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 657 
Konu : Çetin Yılmaz'ın 
gesi Hk. 

10 . 6 , 1976 

yazılı soru öner-

Yağlı Tohumun 

Soya (*) 
Aspir 
Kolza 

Toplam : 

Cinsi 
1974 - 1975 
Üretim Ton 

6 750 
1 350 

460 

1 322 551 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi >: 30 . 4 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/1205 - 4177/31837 4 . 6 . 1976 gün Kanunlar Mü
dürlüğü 7/1205 - 4177/31837 sayılı yazılarınız. 

tçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz tarafından; 
son üç yıllık yağ stok, üretim ve ithal durumlarına 
ilişkin olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

içel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz tarafından; son 
üç yıllık yağ stok, üretim ve ithal durumlarına iliş
kin olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner

gesi cevabı 
1. — 1974 - 1975 üretim yılı yağlı tohumların 

üretimi ile 1975 - 76 tahmini aşağıdaki tabloda gös
terilmiştir. 

1974 - 1975 
Yağlı Tohumun Cinsi Üretim Ton 

Ayçiçeği 
Çiğit (*) 
Haşhaş (*) 
Susam 
Keten 
Kendir 
Yerfıstığı 

488 000 
736 000 
6 491 
33 000 
7 700 
2 800 
40 000 

(*) Kesin değildir, 

1975 - 1976 üretimi 1,5 milyon ton olacağı tah
min edilmektedir. 

2. — 1975 yılından 1976 yılına devredilen bitki
sel yağ stoklarının Nisan ayı ortalarındaki durumu 
şöyledir : 

Hamyağlar : 
Ayçiçeği yağı 
Pamuk yağı 
Soya yağı 
Palm yağı 
Koko yağı 
Diğerleri 

35 768 Ton 
15 287 
50 189 
18 294 
20 933 
6 376 

Toplam : 
Mamul Yağlar : 
Rafine Likit Yağ : 
Margarin : 

146 847 » 

39 399 Ton 
13 581 » 

Toplam 52 980 » 

3. — 1975 yıİında ithal edilen hamyağ (Ayçiçeği, 
pamuk, palm ve koko yağları) toplam 150 810 ton
dur. Bu yağlardan, 1976 yılının ilk üç ayında ise fiilen 
56 173 ton ithal edilmiş bulunmaktadır. 

4. — 1975 yılında Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liklerinin aylar itibariyle ürettikleri bitkisel yağ mik
tarlarına ilişkin bilgiler derlenmektedir. 

5. — Bakanlığımıza bağlı Türkiye Süt Endüstri
si Kurumunca ithal edilen tereyağ miktarları aşağı
daki gibi olmuştur. 

(*) Kesin değildir. 
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İthal Edilen Ülke Miktarı Tutarı îthal Tarihi 

Hollanda 
Fransa (Virlüx Marka) 
Belçika 
Toplam 

6. 
7. 

Şubat - Mart 1975 
Nisan 1975 . 
Nisan - Mayıs 1975 

240 Ton 4 261 159 TL. 
30 Ton 460 257 TL. 

1 000 Ton 20 375 812 TL 
1 270 Ton 25 097 228 TL. 

Tereyağı ithaline halen izin verilmemektedir. 
1975 ile 1976 yılının ilk üç ayında yağlı tohum olarak; Amerika Birleşik Devletlerinden 30 ton 

soya fasulyesi, İngiltere, İsviçre ve Filipinler'den 14 510 ton kopra tohumu, Amerika Birleşik Devletleri ile 
isviçre'den de 14 5CO ton ayçiçeği tohumu fiilen ithal edilmiş bulunmaktadır. Bu dönemde yağlı tohum it
halat izni verilen firmalar şunlardır : 

Turyağ - Türkiye Yağ Mamulâtı A. Ş. 
Antalya Yağ Sanayii A. Ş. 
Marsa Margarin Sanayii A. Ş. 
Ayeks Yağ Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
Mina - İş Limited Şti. 
Yağ Sanayii Ticaret Koli. Şti. 
Sun Nebatî Yağ Sanayii 
Gençerler Yağ wSanayii 
Balat Nebatî Yağ Sanayii 
Cider Yağ Sanayii ve Yem Fb. 
8. — Ülkemizin yemeklik yağ tüketimi, kişi başına 10,50 Kg/yıl hesabiyle yaklaşık 420 000 tondur. 
9. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ve Atatürk Orman Çiftliği tarafından 1975 yılında bedel karşılığı 

ithal edilen süttozu miktarları şöyledir. 
İthal Edilen Ülke Miktarı Tutarı , İthal Tarihi 

Hollanda (Yağlı) 50 Ton 906 495 TL 1975 yılı içinde 
Toplam 150 Ton 1438 942 TL. 1975 yılı içinde 
Hollanda (Yağsız) 100 Ton 2 345 437 TL. 

10. — Bitkisel yağ stokları yukarıda arz edilen bilançolarda verilmektedir. Ancak, Bakanlığımıza bağlı Tür
kiye Süt Endüstrisi Kurumuna ait 10 Mayıs 1976 itibariyle mamul stokları şöyledir : 

Mamul Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

Tereyağ 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peynir 
Süttozu 
Krema stoku bulunmamaktadır. 

11. — Süt üreticisinin ürününü değerlendirmek 
için her vilâyette bir süt fabrikası kurulmasını ön
görmekteyiz. Türkiye' Süt Endüstrisi Kurumunun ha
len faaliyette bulunan 14 süt fabrikası vardır. Bu fab
rikaların bölgelerinde üreticiden asgarî dört liradan süt 
satın alınmakta ve ayrıca kilo başına 15 kuruş koo
peratif primi ödenmektedir. Yağ nisbeti % 3,5'den 
fazla olan sütlere her diziyem için kilo başına üç 
kuruş ilâve ödeme yapılmaktadır. 

1976 yılı içinde on fabrikamız daha devreye gir
miş olacaktır. Hali inşada olan 18 fabrikamızda in-

44 000 Kg. 
177 000 Kg. 
724 000 Kg. 
324 000 Kg. 

50 TL. 
30 TL. 
42 TL. 
35 TL. 

2 200 000 TL 
5 310 000 TL. 
30 408 000 TL. 
11 340 000 TL. 

şaatı tamamlanıp malzemesi ikmal edilince çalışmaya 
başlayacaktır. 

1977 yılı başlarında 42 adet olacak süt fabrika
larımızın bölgelerinde daima üreticiyi teşvik edici fi
yat uygulanacaktır. 

Bu soru önergesi ile ilgili Ticaret Bakanının ce
vabı 1 . 6 . 1976 tarihli 105 nci Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayınlanmıştır. 
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22 . 11 . 1972 Tarih ve 1630 Sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü Fıkrasına Bir Hüküm 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Maddelerine Geçilmesi İçin Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 
AFYONKARAHtSAR 

İbrahim Elmalı 
Ali İhsan Ulubahşi 

AÖRI 
Kerem. Şahin 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
î. Hakiki Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğılu 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Renizi Yuknaz 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 16 

Çekinserler : 2 
Geçersiz oylar : 1 

Oya katılmayanlar : 332 
Açık üyelikler :• 2 

[Kabıâ edenler] 

ÇORUM 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Musıtafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Musıtafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Yücel Dirik 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Pamuk 

KASTAMONU 
Hilmi Öztürk 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Kârnıil özsarıyıilduz 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz At al ay 
M. Necata Kalayeıoğiu 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Ertleınir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tmiıccl 

MARDİN 
Seyfi Güneştaıı 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Haydar Özalp 
RİZE 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 

SİVAS 
Enver Akova 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nühan llgüm 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulılalh Değerli 

TRABZON 
Lütfi Köktaş 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Halil Millî 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadıir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Adcın 
Sebati Ataman 
Orfhan Gönlcüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 
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KIRŞEHİR 

Sait Şayiam 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

TRABZON 

Âdil Ali öinel 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çer çel 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (İ. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Hasan Basri Ajkkiray 
Vaihit Yaşar Çalın 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Mehmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 

BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

DİYARBAKIR 
Bahattin Karakoç 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş ... 

İSTANBUL 
İhsan Toksan 

(Çekinse rler) 

URFA 
Mehmet Aksoy 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR 
Sin asi Osma 

AÖRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 

Hasan Bütüner 
Orhan Kayman 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 

Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Oeran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa îmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıikoğkı 
İbrallim Saffet Omay 
C ev ait önder 

[Oya katılmayanlar] 

Hasan Özçelik 
Feraha Fakna öztürk 
öndeı Sav 
İlyas SeçMn 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Taker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bayfcal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurraîhiım Erdem. 
Fahni Özçelik 
Fajiz Şarlar* 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 

İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 

ANKARA 

M. Rauf Kandemir 

BALIKESİR 

Necati Cebe 
BİNGÖL 

II. Celfdettin Ezman 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytdkün 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
SaduJlah Usum i 
Orhan üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ.Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanh 
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BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat I§ık 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut ı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

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

DENIZLI 
Sami Aralan 
Hüıseyfcj Etrçelak 
Hasan Korlkmazcan 
Ilüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 
Reeıad İskıenderoğlu 
HaiMt Kahraman 
Mahmut Kepoilu 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Güfllkan 
ilhan Işıls 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atlilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasiirn Küçükel 
A. Orhan Sememoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Raslim Cinisılü 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. Ü.) 
ismail Haikkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mumat Kâhıyaoğlu 
Ayşe Aliye Köfksal 
Niyaza Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin Incioğlu 
M«3İıme;t Özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz; 
Nizamettin Erkımen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(B^k. V.) 
Hasan Vanıık Tekin 
M. Emin Turgutallp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş. 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozibeyli 
İ. Fehmi Cumaboğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım üzeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhamı Sancar 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzüu 
Necdet Uğur 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem .B.) 

Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Ncccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
Davut Aksu (iz.) 
Doğan Araslı 
Yasin Bozlkuıit 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
öemjii Ünail 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Yeicdi İlhan 
Mehdıi Kesiklin 
Sabri Keısklin 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avgarg+ü 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik îmamopu 
Hayrettin Nakilboğılu 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akailijı 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
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KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâilettan Gökakm 
Mustafa Kubilay Imer 
Hüseyin Keçeıli 
Ali Köikbudak 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üst unda ğ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

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

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Ay soy 

Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Gül ey 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sudî Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
ismail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 

Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıka.n 
Abdülbakii Cartı 
Mehmet Nehil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfiık Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslaın 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duırakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKÎRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
ö.mer Kahraman 

TOKAT 

öeyat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çaikrroğlu 
Ekrem Dilkmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Meihmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 

Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 

İhsan Bediırhanoğlu 
Mus'Mh Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
llhami Çetini 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Zekâi Altmay 
Kemal Anadoil 
Bülenit Eoevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11GNCU BİRLEŞİM 

1 0 . 6 . 1976 Perşeıabe 

Saat : 15.00 

l1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşıma, 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'nm 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

2. — 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 ilişî'İD 
önergesi. (10/18) 

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

4. -—• İçel Milletvekili Ocal Mavioğlu ve 11 arka
daşınım, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-* 
tırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/20) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tuturr.d« 
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) 

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

7. — 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, Milllet Meçlisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş< 
ttrması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka* 
demişinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayassanın 88 nci. Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarmca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi arttırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve ,9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulte* 



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 açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

.11. — 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 Mecli?" içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması, açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

13. — 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 İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

15. — 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) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 
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17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan-. 
lan saptamak, amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

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

20. — 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) 

21. — 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) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık 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) 

. 24. — 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) 

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

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

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

28. — 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 ayılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29.— 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) 

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

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap

tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

32. — 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) 

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

34. — 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) 

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

36. — 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) 

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

38. — 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, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

39. — 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) 

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

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

42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçlan konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

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

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-
daşinın, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına İlişkin önergesi. (10/57) 

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama 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) 

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

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarım 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) 

48. — 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) 

49. — 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) 

50. — 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 İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
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) 

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

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-

j tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 



54. — Kütahya Milletvekili Haşim 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) 

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

56. — 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. (10ı/69) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde 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) 

58. — 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) 

59. — 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) 

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

61. — Ankara Milletvekili Cevat Qnder 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) 

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

63. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

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

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açüma-

.sına ilişkin önergesi. (10/80) 
66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada

şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

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

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se-. 
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya-



sânın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarım ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün Î02 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvefcili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri

ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Mület Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi, (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin) gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102' 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına üişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar-. 
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 



88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi, İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 

mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

- 92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

93. — Cumhuriyet Halik Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca' bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/104) 

94. — Cumhuriyet Halk Partisi .Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar-
kadanınm, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/105) 

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 tlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 



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

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

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

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

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

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

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

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilatına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
#/34) 

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

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

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

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

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

16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17.. — Sivas Milletvekili Enver Akova^nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önepgesi. (6/55) 
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(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyanma sözlü &/rü
ya çevrilmistiri 

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

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

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Han ak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş-* 
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

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

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

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturutaaasjna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

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

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

37. — îçel Milletvekili Nazmı Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

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

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

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

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

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

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

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

45. — 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) 

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

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

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

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

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

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

52. — Hatay Milletvekili Şabri tnce'nın, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

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

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

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

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

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

58. — 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) 

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

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

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Çum-; 
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine ilişi 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 



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

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

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

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

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

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
19J8 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

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

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

70. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

79. — 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) 

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

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

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

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

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

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

86. — 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) 

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

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

Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy tşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

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

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

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

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

94. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğıum Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

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

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

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

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

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 

Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

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

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

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

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

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

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

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

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

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

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

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

111. — 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) 
(*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

123. — 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) 

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

125. — Samsun Milletvekili Aii Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine iJ-şkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

137. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

138. — Siirt Milletvekili Nebi! Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
<*) 

139. — 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) (*) 

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

nüTün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

142. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, Hatay 
iline atanan MiHî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*)• 

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

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

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

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman MÜH Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim bakanından sözlü som Önergesi. (6/237) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

157. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/248) (*) 

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

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

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

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

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*)• 

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

164. — Adana Milletvekili İlter Çubukçıı'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

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

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

167. — Adana Milletvekili Osman Cıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 
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168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 

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

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

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

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

179. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
/ Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 
180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 

Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272). (*) 

181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikar-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

(913/9) 'issSjsup 

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

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

184. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili Ö. Yılmaz Karaos 
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztanç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

188. — Manisa Milletvekili Veli Balkırlı'nın, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

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

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Milletvekili ı Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

. 192. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim. Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

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

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 
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195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, j 

Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî I 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) I 

197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş- 1 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin i 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

200. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi- I 
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen I 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

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

206. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, j 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör- J 
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü I 
soru önergesi. (6/294) (*) 

2Q7. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nuh, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka- I 

dar Genel idare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 

209. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi. (6/297) .(*) 

210.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

211. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

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

213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanrndan sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

214. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

215. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/302) (*) 

216. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

217. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 
(*) • 

218. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yıllan arasında İstanbul'daki 
tarihî eserleri»'bakım ve onarımı için yapılan masraf-
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lara ilişkin Devlet Bakarımdan sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma karan alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) . (*) 

'222. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
îzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) .(*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/310) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptjğı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

225. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

•226. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahraman Maraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Niyazi OnaPın, 
okul kitaplariyîe ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

228. — Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/318) 
(*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçekti-
rilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

231. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Oküluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

232. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 

Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir bü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sa
yısı : 273) (Dağıtma tarihi :19 . 3 . 1976) 

4. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Cağıtma "tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk • 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 
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7. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar- I 

ıkadaşımn, '5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeikli I 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen- J 
meşine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad- I 
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3 .6 .1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 1 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun I 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve I 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve I 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18 , 5 . 1976) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve j 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek- { 
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 j 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın- I 
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

X 10. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu I 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun I 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
mıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

X 11. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta- I 
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve I 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 .1976) 

X 12. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış I 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu- j 
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının I 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) I 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 t 1976) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya I 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu- I 
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri I 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S, Sayısı : I 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 14. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış I 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt I 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve I 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. I 

«•(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) | 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı̂  
sı : 322) (Dağıtma tarihi: 12 . 5 . 1976) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhura 
yeti arasında Kültürel ve Büimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko-ı 
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En^ 
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S4 

Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin-. 
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta« 
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S, 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pas 
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta-ı 
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa-» 
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 22. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza-! 
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap-i 
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar-* 
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arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 23. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasmın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 24. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lâ-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

25. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5,1976) 

27. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayışı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 11 . 2 . 1975, 
1 . 7 . 1975, 1 4 . 5 . 1976) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon

ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca* 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341 > 
(Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1976) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar^ 
kadaşınm, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryolları 
mensuplarına fiili hizmet zammı verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesi, 
hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

30. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 > 3' v 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzük 
günün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair îçtü" 
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355,. 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 ? 1975) 

X 31. — 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. Mtclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C Ses 
natosu S, Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

32. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlükı 
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları rai 
porları, (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 „ 7 . 1975) 

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

34. — 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) 

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

36. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer̂  
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarmı, Orman ve 



— 19 — 

Köy îşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 £ 1 . 1976) 

37. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1976) 

38. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3. 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

39. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'm, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu^ (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 
. X 40. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 

ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
{2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

41. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 .1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

42. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

43. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13.4.1976) 

X 44. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S, Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 45. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 

hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

46. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra-* 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 , 4 . 1976) 

X 47. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun-* 
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

. X 48. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 49. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

50. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka-: 
daşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayıh iş Kanununun 25 nci mad^ 
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5.5.1976) 

X 51. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis-i 
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

52. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 
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53. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11 . 5 .1976) 

54. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

55. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
'israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 , 1976) 

57. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 58. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

59. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî afetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

60. —- C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

61. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

62. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı-. 
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

63. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

X 64. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö^ 
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 28.5.1976) 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976). 

66. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

67. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad-; 
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde-ı 
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağit-ı 
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

68. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec-< 
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen-* 
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Korniş* 
yonu raporu. (2/579) (Ş. Sayısı : 356) (Dağıtma ta* 
rihi ': 7,6/1976) 
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69. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 

depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8.6.1976) 

X 70. — Çırak kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geni 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi: 8.6.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

(Millet Meclisi Birleşim 110) 




