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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi Dördüncü Dönem, Dördüncü Top
lantı yılı, Başkanın hayırlı ve verimli olması dileği ile 
açıldı. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan 

Feyzioğlu'na Millî Savunma Bakanı Ferid Melen*in, 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'e Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 

Gençlik ve Spor Bakam Ali Şevki Erek'e Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın, 

Devlet Bakam Mustafa Kemal Erkovan'a Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in, 

Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'e Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın, 

Gıda •. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a Çalışma Bakam Ahmet Tevfik Paksu'nun, 

Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'a Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in; 

Görev Ue yurt dışına giden : 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e Adalet Baka

nı İsmail Miiftüoğlu'nun, 
Devlet Bakanı Hasan Aksay'a İçişleri Bakam 

Oğuzhan Asiltürk'ün, 
Ticaret Bakanı Halil Başol'a Maliye Bakam Yıl

maz Ergenekon'un, 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Dev

let Bakam Seyfi öztürk'ün ve 
Turizm ve Tanıtma Bakam Lûtfi Tokoğlu'na Dev

let Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmelerinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri ile; 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürür-
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lökten kaldırılması ve bu Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının (1/451) ve 

İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması konusundaki Hazırlık Soruş
turma evrakının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkereleri; 

Afyonkarahisar Milletvekili Rasim Hancıoğlu'nun 
Millet Meclisi Başkanvekilliğinden, 

Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun da Ana^ 
yasa Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine dair öner
geleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı

nın, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalannda mey
dana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı sap
tamak amacıyle (10/116), 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 arkada
şının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın sorunları
nı saptamak amacıyle. (10/117), 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 arkada
şının, narenciye ve turfanda sebzecilik konusunda 
(10/118), 

İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur ve 9 
arkadaşının, Îsîanbul metro sorununun çözümlenme
si ve sonucunun tespiti amacıyle. (10/119), 

İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 arkadaşı
nın, Buca Çocuk Ceza ve Islahevinde meydana gelen 
olayların nedenleri ile sorumlularını tespit etmek ama
cıyle. (10/120), 

Hatay Milletvekili Sabri tnce ve 9 arkadaşının, 
Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazilerinin da
ğıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak amacıyle. 
(10/121), 

Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 10 arka
daşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının sorunlarını 
ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle (10/122), 

Tasarı 
1. — 1974 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı. 

(1/489) (Plan Komisyonuna) 

Teklif 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi. (2/696) (İçişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşı
nın, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia olunan faa
liyetlerini saptamak amacıyle (10/123), 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkadaşının, 
narenciye üretimi ve pazarlama konusunu incelemek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle (10/124), 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 arkada
şının son günlerde atılan temellerin projeleri fizibi
lite raporları ve programlarının olup olmadığını sap
tamak amacıyle (10/125) ve 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 arkada
şının, narenciye konusunda (10/126) birer Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergeleri okundu; gün
demdeki yerlerini alacakları ve sıraları geldiğinde gö-< 
rüşülecekleri açıklandı. 

Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezkeresinde 
belirtilen süre ve sebeplerle izin verilmesi ve 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 31 nci Dö
nem toplantılarına katılacak milletvekillerine dair 
Başbakanlık tezkeresi kabul olundu. 

Başkanık Divanında açık bulunan Başkanvekilli-
ğine, Demokratik Parti Grupunca aday gösterilen 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy seçildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

2 Kasım 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.48'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Gaziantep 

Kemal Güven Mehmet Özmen 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

Yazılı Sorular 
3. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Dev

let Güvenlik Mahkemelerinin işlemlerine ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1504) 

4. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu -
Samsun karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi. (7/1505) 

5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gire
sun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 

n . — GELEN KÂĞITLAR 

2 . 11 . 1976 Sah 
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öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1506) 

6. — Adana Milletvekili Hasan Cerhin, memle
ketinizde kolera hastalığı bulunup bulunmadığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1507) 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurulda hazır bulunan sayın Üye
lerin, «Burada» demek suretiyle yoklamaya katıl
malarım rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

/. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargıla
ma Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/601, 
4/177) . 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine göre verilmiş 
bulunan doğrudan doğruya gündeme alınma önerge
leri vardır; sırasıyle okutup işleme koyacağım. 

İlk okutacağım önerge Sayın Atagün'ün önerge
sidir. 

7. — Adana Milletvekili Hasan Cerifin, Gemlik 
Suni İpek Fabrikasında çalışan bir greyder şoförüne 
ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1508) 

8. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiPin, 
TIR araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi. (7/1509) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çoğunluğu
muzun bulunduğunu tespit ettik. Zamandan kazan
mak için sonradan gelen sayın üyelerden birer tezke
re rica ediyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
23 . 6 .1976 

1773 Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 
1 nci ve 6 ncı maddelerinin Cumhuriyet Senatosun
da görüşme açılmaksızın oylanması, İçtüzüğe ve do* 
layısıyle Anayasaya aykırı görüldüğünden, sözü edi
len maddelerin biçim yönünden iptaline ve bu ne
denle öteki maddelerinin de 22 . 4 . 1962 günlü 44 
sayılı Kanunun 8/2'nci maddesi yetkisine dayanıla
rak iptaline ve bu iptal kararının Resmî Gazetede ya
yınlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe 
girmesine Anayasa Mahkemesince karar verilmiş ve 

»>••<• •»—** 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet özmen (Gaziantep), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 2 nci Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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bu karar, 11 Ekim 1975 günlü 15380 saydı Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. 

Anayasanın 136/2'nci maddesinde aynen «Devle
tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik 
düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri
yet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devletin 
güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur.» hükmü 
mevcuttur. 

Yukarıdaki Anayasa hükmüne göre, nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
devlet güvenliğini doğrudan doğruya ilgilendiren 
suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahke
melerinin Kurulması Hakkındaki Kanunun çıkarıl
ması ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gere
ğince 11 Ekim 1976 tarihine kadar yürürlüğe girme
si gerekmektedir. 

Bu nedenle hazırlamış olduğum Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
daki kanun teklifimi 27 . 4 . 1976 tarihinde makamı
nıza sunmuş bulunmaktayım. 

Bilâhara, mensup olduğum A. P. MiUet Meclisi 
Grupu tarafından benimsenen Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 
Kanun Teklifi de Yüce Parlamentoya sevk edilmiş
tir. İki teklif arasında esaslı fark T. C. K.'nun 163 
ncü maddesine giren suçlara hangi mahkemelerin ba
kacağına aittir. 

Sözü edilen Kanunun, Parlamentonun tatile gir
mesinden önce çıkması gerektiğinden, Anayasa Ko
misyonunda uzun süreden beri müzakeresine başlan
mamış olan «Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuru
luş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun tekli
flimin İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince, doğru
dan doğruya Millet Meclisi gündemine alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Atagttn 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, bu takririmi Yüce Parlamentonun fevkalâde 
toplantısında müzakere edilmesi için daha önce ver
miştim. Daha sonra bir önerge ile buraya aynı ma
hiyette kanun teklifi gelmiş bulundu ve Anayasa Ko
misyonu da toplanarak benim teklifim de dahil ol
mak üzere, bu meselenin müzakeresine geçilmiş idi. 
Bu nedenle artık fayda sağlamayacağından takriri
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, bu isteğinize şöyle 
cevap vermek zorundayım; Oylama işlemine geç-

- 59 
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tik. Tabii oylama işlemine geçince - biliyorsunuz 
teklif, Genel Kurulun malı oluyor - Onun için Baş
kanlığın doğrudan doğruya geri verme olanağı yok
tur. Ancak, Genel Kurulumuz geri alma konusun
daki isteminizi olumlu karşılarsa elbette. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Atagün'ün bu ko
nudaki biraz evvel ifade buyurduğu husus şu: 

Saym Atagün, Devlet Güvenlik Mahkemeleriy
le ilgUi kanun teklifini, bir başka teklif gündeme 
girdiği için, geri alma isteminde bulunuyor. Ancak, 
bizim Başkanlık olarak doğrudan doğruya bu teklifi 
iade etme yetkimiz oylamaya geçtiğimiz için yok. 
Sayın Atagün'ün geri alma önerisini Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
Meclise mal olmadı ki. Geri alsın önergesini. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtiğimiz için 
Başkanlığın yetkisi yok Sayın Kazan, Genel Ku
rul isterse iade edebilir. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, oylamaya geçtiğiniz için bir başka işlem yap
mayacak idiyseniz, şimdiki işlemi neye yapıyorsu
nuz? ötekini oylamaya geçtiğiniz için yapmak isti
yorsunuz da, geri alma muamelesini neye yapmı
yorsunuz? Onu da yapın. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, malûmuâliniz, tek
lif sahiplerinin tekliflerini doğrudan doğruya geri 
alma hakkı, oylama safhasına kadar bahis konusu 
oluyor; uygulamamız bu yönde. Açık bir hüküm yok 
İçtüzüğümüzde, ama uygulamayı bu biçimde yaptı
ğımız için, bu işleme tevessül ediyorum efendim, te
şekkür ederim. 

Sayın Atagün'ün önerisini Yüce Heyetin Onayı
na sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Geri alma 
önerisini. 

BAŞKAN — Tabu geri alma önerisini. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

önerge geri verilmiştir. 

2. — Ur fa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Harran Üniversitesi Açılması Hakkında Kanun Tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/419, 4/187) 

BAŞKAN — İkinci sırada yine İçtüzüğümüzün 
38 nci maddesine göre bir istem vardır, okutuyorum 
efendim: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Harran Üniversitesi kurulmasına dair kanun tek

lifim Millî Eğitim Komisyonunda 45 gün zarfında 
görüşülüp karara bağlanmamıştır. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince teklifimin 
gündeme alınmasını arz ve istirham ediyorum. 

Abdülkadir Öncel 
Urfa 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öncel, teklif sahibi olduğu
nuz için size lehte söz veriyorum, buyurun efendim. 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Birbuçuk sene önce vermiş olduğumuz Harran 
Üniversitesi Kanun Teklifimiz Millî Eğitim Komis
yonunda maalesef görüşülüp karara bağlanamamış
tır. 

Geri kalmış bölgelere hizmet yarışında bulunan 
bütün parlamenter arkadaşlarımın bu teklifimiz le
hinde oy kullanmalarını istirham ediyorum. Malû-
muâliniz, Urfa, yıllar yılı geri kalmış illerimizden bi
ridir. Geri kalışının nedenleri, cümlece malum, baş
ta cehalettir. Cehaletle mücadele için üniversiteleri
mizi yurdun her tarafına yaymak mecburiyetindeyiz. 
Malum olduğu üzere Harran Üniversitesi dünyanın 
sayılı ilim medreselerinden birisidir. Uzun yıllar 
dünya çapında ilim adamları yetiştirmiş olan Harran 
Üniversitesinin yeniden kurulması için Millet Mecli
simizin kararı gerekmektedir. Harran Üniversitesin
den cebir ilminin kurucusu Cabir İbni Hayyam gibi 
büyük cebirciler, astronomi, tıp ve bunun gibi sa
halarda birçok ilim adamları yetişmiştir. 

Bu ilim müessesesenin yeniden ihyası için, geri 
kalmış bölgelere hizmet yarışında bulunan siz par
lamenter arkadaşlarımın, bu Kanun teklifimizin gün
deme alınması hususunda müspet oy kullanmalarmı 
rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öncel. 
Sayın Öncel'in önergesini Yüce Heyetin onayına 

sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, 1632 
sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/575, 
4/185) 

BAŞKAN — Bir öneri daha var, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifimin İçtüzüğün 
38 nci maddesi gereğince gündeme alınması için ge
rekli işleme müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Konya 
Şener Battal 

BAŞKAN — Sayın Battal'ın önerisini Yüce He
yetin onayına sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. (A. P. sıralarından «Anlaşılmadı» sesle
ri) 

Efendim, arkadaşımıza öneriyi yüksek, sesle oku
ması ricasında bulundum. Sayın Şener Battal'ın, As
kerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 nci 
maddesine göre gündeme alınması konusundaki 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim, daha 

evvel işaret ettim görmediniz. -, 
BAŞKAN — Sayın Battal, size dikkat ettim, işa

retinizi de görmedim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi buraya gel

miş bu maksatla idi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler.. Kabul edilme

miştir efendim. 
4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Tarım 

Kesiminin Yeniden Düzenlenmesi ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerinin 
Tanzimine Mütedair Yetki Kanunu Teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/615, 4/188) 

BAŞKAN — Bir başka öneri var, okutuyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım dikkat ederlerse oylarını 
isabetli kullanırlar. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tarım Kesiminin Yeniden Düzenlenmesi ve Gıda 

- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revlerinin Tanzimine Mütedair Yetki Kanunu Tek
lifimizin İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gün
deme alınması hususunda gerekli işleme müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Konya 
Şener Battal 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal lehte. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkanın 

bu seferki lütufkârlığına teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Rica ederim, görevimiz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Tarım Bakanlığının adı, bilindiği gibi, Birinci 
Koalisyon devresinde «Gıda - Tarım ve Hayvancüık 
Bakanlığı» oldu. Tarım Bakanlığının adıyla birlikte 
teşkilâtında yeni genel müdürlükler kurulduğu gibi, 
bir başka bakanlığa ait kuruluşlar da Tarım Ba
kanlığı bünyesine alındı. 

Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanununun çok eski 
oluşu muvacehesinde yeni bir teşkilât kanununa ihti
yaç olduğu, yüksek takdirlerinizle tescil edilmiş ola
caktır. Zira Tarım Bakanlığı, bugün Toprak Mah
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden tutunuz da, Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğüne kadar bünyesinde ye
ni kuruluşları almış bulunmaktadır. 

Yaptığımız teşkilât kanunu teknik, yüksek sevi
yede bir çalışmanın mahsulüdür ve bu kanun Ta
rım Bakanlığının yeni bir teşkilât kanunu olarak ih
tiyacı karşılayacaktır. 

Değerli oylarınızla Tarım Bakanlığının yeni bir 
teşkilât kanununa kavuşması hususunun gündeme 
alınmasını temin etmiş olacaksınız. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (M. S. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın Battal'ın önergesini Yüce Heyetin onayı

na sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

5. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
Türk El Sanatlarını Geliştirme Merkezî Kuruluş Ka
nunu Teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi (2/500, 4/189) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine 
göre bir gündeme alınma istemi daha var, okutuyo
rum: 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgili komisyonlara havale edildiği 21 . 1 . 1976 

günü açıklanan (2/500) sıra sayılı Türk El Sanatları
nın Geliştirme Merkezi Kuruluş Kanunu teklifimi
zin havalesinden bugüne 45 günü aşmış bulunduğun

dan İçtüzüğün 38 nci maddesine göre Genel Kuru
la havalesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Nilüfer Gürsoy 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Aleyhte söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Önder, buyurun efen
dim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Milletvekili arkadaşlarımın verdikleri bu önerge
ler okunduğunda bir milletvekili olarak ıstırap duy
maktayım. 

Komisyonlar Yüce Meclise niyabeten görev ya
pan kuruluşlardır. Bir mesele komisyonda yuğuru-
lur, ondan sonra Genel Kurula gelir. Genel Kurul
da yapılan müzakereler bir seramoniden öteye ma
na taşımaz. Genef Kurul tasdik yeridir. 

Şimdi «45 gün geçti, komisyonda görüşülmedi, 
Genel Kurulda gündeme alalım» denilmektedir. Bu 
sadece seçmene selâm, bir iş yapma görüntüsünü 
vermeden öteye bir mana taşımamaktadır. Eğer tat
bikat böyle olacaksa gelin İçtüzüğü değiştirelim, ko
misyonların hepsini lağvedelim. 

İktidar kanatlan nerededir? Komisyonlarda bun
lar çoğunlukta değil midirler? Komisyonlar neden top
lanmazlar? Komisyonlarda bir mesele görüşülmez
se; el sanatları konusu komisyonda görüşülmezse ne
rede görüşülecek? El sanatları konusu komisyona 
gelecek ki, uzmanlar çağrılsın, uzmanlar dinlensin, 
düzeltmeler yapılsın, buraya olgunlaşarak bir metin 
gelsin, bu metin üzerinde siyasî görüşler belirtil
sin. Onun için bu tatbikattan vazgeçilmelidir. Genel 
Kurul bu konuda aldığı kararla kendi kendisini in
kâr yoluna gitmektedir. Bu itibarla bu tatbikatın 
aleyhindeyim. Mecliste komisyonları çalıştırmak za
rureti vardır. 

Türkiye'de bir iktidar anarşisi olduğu içindir ki, 
iktidar, komisyonları çalıştıramamaktadır; bu yüzden 
de Meclis görev yapamamaktadır. Türkiye'yi bu ik
tidar anarşisinden kurtarmak ve bu Yüce Meclise 
tam fonksiyonunu yaptırmak gerekir. Bu bakımdan 
aleyhteyim. Saygılarımla arz ederim. (D. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın önder. 
Sayın Gürsoy'un önerisini Yüce Heyetin onayı

na sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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6. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Em
niyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilâtlanma
sı, Modern Silâh, Araç ve Gereçlerle Donatılması 
Amacıyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür
lüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Giriş
me Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(1/395, 4/191) 

BAŞKAN — Aynı yolda verilmiş bir başka öner
ge var, okutuyorum: 13 . 7 .1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bakanlığımızca hazırlanarak Başbakanlıkça 

5 . 1 . 1976 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve Başkanlığınızca ilgili komisyonlara havale 
olunan «Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden 
Teşkilâtlanması, Modern Silâh, Araç ve Gereçlerle 
Donatılması Amacıyle İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yüklen
melere Girişme Yetkisi Yerilmesi Hakkındaki Ka
nun Tasarısı» 14 . 1 . 1976 tarihinde havale olun
duğu tçişleri Komisyonuna tevdi edilmiş, aradan altı 
aya yakın zaman geçmiş olmasına rağmen müzakere
si yapılarak sonuca bağlanamamıştır. 

Her geçen gün önemini artıran emniyet hizmet
lerinin Iâyıkıyle görülmesi, muhtaç olduğumuz hu
zur ve güvenin sağlanması için yeniden teşkilâtlan
ması, modern araç ve gereçlerle donatılması zaruret 
haline gelen Emniyet Genel Müdürlüğüne muhtaç 
olduğu kaynakları sağlayacak tasarının sür'atle ka
nunlaşması hayati bir önem kazanmaktadır. 

Yukarıda arz olunduğu gibi havale olunduğu tç
işleri Komisyonunda altı aya yakın müzakere edil
meden bekletilen tasarının arz ettiği hayati önem de 
dikkate alınarak, Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci 
maddesi uyarınca doğrudan doğruya Genel Kurul 
gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Oğuzhan Asiltürk 

tçişleri Bakam 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte söz isteyen var 
mı?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aleyhte söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Aleyhte söz isti
yorum Sayın Başkan. 

tÇtŞLERt BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Teklif hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Uysal ve Sayın 
ölçmen. 

Sayın Bakan, zatıâlinize teklif hakkında söz ve
remiyorum, 64'e göre lehte söz vereceğim, o zaman 
izah edersiniz efendim. 

Sayın Uysal, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Meclisimizin 4 ncü dönem son çalışma yılı dün 
başladı. Meclisimizin ihtisas komisyonlarında çeşit
li tasarılar ve teklifler bulunmaktadır. Yine Meclisi
mizin gündeminde, geçmiş yıllardan bu son çalışma 
yılına aktarılan 113 tasarı ve teklif bulunmaktadır. 

Bugün burada, İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi
ne göre, Yüce Kurulunuzun verdiği oylarla, komis
yonda 45 gün görüşülmediği için doğrudan Meclis 
gündemine alınmış bazı tekliflerle birlikte, bu sayı 
116'ya çıkmıştır. Gerçekte şu anda, 4 ncü dönem 4 
ncü çalışma yılı içerisine girmiş bulunan Millet Mec
lisinde, 38 nci maddeye göre doğrudan Meclis gün
demine alınmış olan hiç bir tasarı ve teklifin - ki, şu 
anda üzerinde konuşmakta olduğumuz İçişleri Ba
kanlığına ait, Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeni
den Düzenlenmesine ve Bu Genel Müdürlüğe Bazı 
Araç ve Gereçlerin Alınmasına İlişkin Kanun Tasa
rısı da dahil olmak üzere - bu Meclisten çıkması 
mümkün değil. 116 adet tasarı ve teklifin Meclis 
gündeminde bulunduğu ve Meclisin bu dönem son 
çalışma yılma girildiği şu anda, bu tasarı ve teklifle
rinin, biraz önce burada konuşan Demokratik Parti
den Sayın Önder arkadaşımızın da belirlediği gibi, 
dışa dönük, otopluma dönük bir propaganda nite
liğinden başka hiç bir özellikleri yoktur ve olamaz. 
Neden olamaz? Önümüzdeki günlerde Danışma Ku
rulu toplanacak, Meclis İçtüzüğünün gerekli mad
desine göre - 20 nci ve 50 nci maddelerine göre - bir 
gündem yapacak. Bu gündemde Parlamentonun çe
şitli partilerine mensup grup başkanvekillerinin or
taklaşa karar verdikleri, öncelik tanıyacakları yasa
lar bir demet halinde saptanacak ve onların müza
keresine başlanacak. Bu müzakereye başlandığı za
man; ancak, münhasıran o kanunların Yüce Mecli
simizde görüşülmesi mümkün olacak. Diğer kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi mümkün olama
yacak. Örneğin: 20 tane tasarı ve teklifin burada 
görüşülmesi için Danışma Kurulu tarafmdan önce
likle bir karar verilmiş olduğunu düşünelim ve özel 
gündeme bunları alalım, müzakeresine başlayalım. 
Bu 20 tasarı ve teklifin bitebilmesi ve yasalaşması 
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için, Meclisimizde görüşülmesi ve sonuçlanması için 
yalnız bu son yıl değil - kadttk olmasa birtakım ta
sarı ve teklifler - 1977 yılında seçilmiş yeni Mecli
simiz dahi bu tasarıları bitirmemiş olacaktır. O hal
de, hem pratiği bakımından, çıkarılma olanağı ol
maması bakımından 38 nci maddeyi işletmek sure
tiyle gündeme herhangi bir tasarı ve teklifin Yüce 
Kurulca alınması doğru değildir; meselenin bir yanı 
budur. 

İkinci yanı: Bazı tasarı ve teklifler vardır ki, o 
tasarı ve teklifler 38 nci madde işletilerek doğrudan 
gündeme alınmamak durumundadır. Teknik birta
kım unsurları kapsamaktadır: araştırmayı gerektiren 
birtakım unsurları kapsamatadır. Uzmanlık alan
larına dahU birtakım içeriğe sahip tasarı ve teklif
lerdir. Bu tasan ve tekliflerin komisyonlarda enine 
boyuna tartışılması lâzımdır. Gerçekten, İçtüzüğü
müze göre, parlamenter demokratik rejimlerin esas 
unsurlarından ve çalışma birimlerinden olan komis
yonlarda - ki, bunlar için öngörülmüştür - bu tasan 
ve tekliflerin tartışılarak bir sonuca bağlanması ve 
bir raporla meclisimiz genel kuruluna getirilmesi ge
rekir. 

Şimdi, sayın İçişleri Bakanlığı bir tasan hazır
lamış. Bu tasarı çok önemli bir tasarıdır. Birtakım 
araç ve gereçlerin Emniyet Genel Müdürlüğüne alın
masını, Emniyet Genel Müdürlüğünün bazı birim
lerinin yeniden düzenlenmesini öngörüyor. 

İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan gün
deme aldığımız bu tasarının zaten konuşulma ola
nağı yok. Mümkün değil, 118 nci sıraya girecek 
olan bir tasarının burada görüşülme olanağının 
mümkün olduğunu düşünelim: Doğrudan doğruya, 
komisyonu olmayan bir tasan, raporu olmayan bir 
tasarı olarak hemen bunun buradan çıkarılmasının, 
toplumsal ağırlığı olan Emniyet Genel Müdürlüğü 
çalışmalarında, özellikle siyasal ağırlığı olan Emniyet 
Genel Müdürlüğü çalışmalarında, böyle bir tasarının 
komisyondan - özür dilerim - kaçırılarak Genel Ku
rul gündemine direkt olarak getirilmesinin büyük 
sakıncaları vardır. 

Onun için bu tasarı, İçtüzüğün 38 nci maddesi 
işletilerek Meclis gündemine alınmamalıdır değerli 
arkadaşlarım. Meclisimiz son çalışma yılına daha dün 
başladı. «İçişleri Bakanlığı derhal komisyon başkan
lığına müracaat ederek - Hükümetin bu konuda 
takdir ve öncelik yetkisi vardır - tasannın komisyo
nun gündeminin 1 nci maddesine alınmasını isteme
li ve derhal önümüzdeki hafta bu konu komisyonda 

enine boyuna tartışümalı ve bir rapora bağlanarak 
Yüce Meclisin huzuruna getirilmeli» diyoruz. 

Onun için, bu tasarının İçtüzüğün 38 nci madde
si kullanılarak Meclis gündemine alınması karşısın
da, Yüce Meclise mensup milletvekillerinin «Ret» 
oyu vermesini diliyoruz. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Uysal. 
Lehte Saym Bakan, buyuran efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Önce bir hususu açıklıkla belirterek konuşmama 
başlamak istiyorum: Bu tasarının hiç bir siyasî yanı 
yoktur. Bu tasarının, memleketimizde huzuru en çok 
istediğimiz bir dönemde, Emniyet Genel Müdürlü
ğü hizmetlerinin, illerdeki emniyet ve asayiş hizmet
lerinin daha iyi görülebilmesini teminden başka hiç 
bir gayesi yoktur. 

Ben inanıyorum ki, benden sonra bu makamı iş
gal edecek herhangi bir arkadaşım dahi, hangi siya
sî partiye mensup olursa olsun, en az benim kadar 
bu tasarının kanunlaşması için gayret gösterecektir. 

Değerli arkadaşlarım, ihtisas komisyonlarının 
çalışmalarına elbette saygı gösteriyoruz. Elbette ih
tisas komisyonlarının teşkilinin bir manası vardır. 
Oralarda tasarılar, teklifler enine boyuna görüşülür 
ve değerli arkadaşlarımızın da dile getirdiği gibi, bir 
rapora bağlanarak Yüce Heyetin huzuruna getirilir. 
Ancak, bu tasarı aşağı yukarı bir senelik bir süre içe
risinde komisyonda görüşülememiştir. Eğer komisyo
nun çok daha mühim işleri olduğu için bu tasan da
ha uzun müddet komisyonda görüşülemezse, her gün 
huzursuzluk duyduğumuz hadiselerin önlenmesi için 
alınacak tedbirlerde geç kalınmış olunacaktır. 

Bu bakımdan, Yüce Meclisin huzuruna bu tasa
rının, komisyonlarda yeteri zaman bekledikten son
ra görüşülmemesi üzerine getirilmesi kararını vere
rek, İçtüzüğün verdiği yetkiyi kullanarak gelmiş bu
lunuyoruz. öyle ümit ediyorum ki, şu anda bir tra
fik mevzuunda şikâyetçi olmayan bir arkadaşımız 
yoktur, öyle zannediyorum ki, birçok suçluların 
takip ve suçların önlenmesine ait bazı tedbirlerin 
alınmasında bizimle hemfikir olmayan hiç bir arka
daşımız yoktur. Ancak bunlar belirli bütçe imkânları 
ile mümkün olan şeylerdir. Bu bütçe imkânları el
de edilemezse, istediğimiz kadar iyi niyetli olalım, 
elinizde araç yoksa, elinizde gereç yoksa, bu tedbir
leri almanızın imkânı da yoktur. 

63 — ' 



M. Meclisi B : 2 2 . 11 . 1976 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, ben inanıyorum ki, Yüce 
Meclisin değerli üyelerinin yardımları ile eğer bu ta
sarı gündeme alınırsa, o zaman büyük bir hizmet 
yapılmış olacaktır. 

Benden önce tasarının aleyhinde konuşan sayın 
arkadaşım dediler ki, Danışma Kurullarında bunla
rın görüşülmesi lâzımdır. Değerli arkadaşlarım da en 
az benim kadar bilirler ki, gündeme alınmayan ta
sarılar Danışma Kurullarında da görüşülemezler. Ya
ni siz oylarınızla, eğer bu tasarıyı gündeme aldırmaz-
sanız, Danışma Kurulunda önceliği hakkında gö
rüşmemiz imkânı da yoktur. Bu bakımdan 10 yıl
lık perspektif içerisinde, hiç bir siyasî hedefi olma
yan, bizim şu anda hizmet gördüğümüz bu seneden 
sonra daha 10 yıl içerisinde, birer milyar liralık di
limler halinde Emniyet Genel Müdürlüğüne, suçla
rın takibi ve önlenmesinde, diğer bütün emniyet ve 
asayiş hizmetlerinin görülmesinde imkânlar geti
recek olan bu tasarıyı eğer kabul buyurursanız, ben 
inanıyorum ki, büyük bir hizmet yapmış olacağız. Bu 
hizmeti elbirliğiyle yapmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bir iki misal vereyim: Me
selâ; telsiz haberleşmelerimiz şu anda yeterli değil
dir. E, bunu yeterli seviyeye nasıl çıkaracağız? işte 
Em-REMO bu imkânı getirmektedir. Yeterince ara
cımız yoktur. Yeterince gerecimiz yoktur. Emniyet 
hizmetlerinin elektronik cihazlarla yapılması halin
de, büyük bir imkân elde edilecektir. Bütün bunlar 
Em-REMO'nun şu anda sizlerin verdiği oylarla gün
deme alınması ile mümkün olacaktır. Değerli arka
daşlarım, bu hususta bize yardımcı olacakları inancı 
ile saygılar sunuyorum. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Ba

kana soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, soru soramazsınız. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon olarak aleyhte mi söz 

istiyorsunuz? 
Buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ben de söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, takdir edersiniz ki söz 

sırasında Komisyonun önceliği var. Teşekkür ede
rim Sayın ölçmen. 

Komisyon Başkanı Sayın Baloğlu, buyurun efen
dim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, kıymetli arka
daşlarım; 

Sayın İçişleri Bakanı arkadaşımızın, Emniyet Teş
kilâtının teçhizini amaçlayan kanun tasarısının ön
celikle ve Komisyondan geçmeksizin Genel Kurul
da, İçtüzüğün 38 nci maddesine göre ele alınmasına 
dair teklifini ve yaptığı açıklamayı dikkatle izledim. 
Gerçekten, Sayın Bakanın belirttikleri gibi, tasarı
nın, yurt güvenliğini sağlayan Emniyet Genel Müdür
lüğünün daha iyi araçlarla, gereçlerle ve personelle 
takviyesini temin edeceği cihetle, faydası inkâr edi
lemez. Ancak Komisyonumuzun elinde şu anda 100'e 
yakın ve ona da tekaddüm eden ve ondan çok daha 
evvel Komisyonumuza gelmiş, eşit önemde kanun 
tasarı ve teklifleri bulunmaktadır. Ne çare ki, Ko
misyonumuz bu ağır gündem içerisinde kendisinden 
beklenen vüsatte bir çalışma olanağına sahip olama
dığı için, hepsini neticelendirip yüksek huzurunuza 
indirememektedir. Bununla beraber, bu indirememe-
nin bir mazeret olarak, 38 nci maddeye göre Mecli
se gelmesini savunmak mümkün değildir. 

Sayın' Bakanın da kabul ettikleri gibi, komisyon
lar Meclis adına, Meclise gelen konuları, derinliğine, 
genişliğine, en iyi bilgilerle, en vukuflu teknik kad
rolarla inleyen tecrübeli üyelerden kurulu kişiler ol
ması itibariyle çok dikkatli ve etraflı ele almak, ol
gunlaştırmak ve Meclise kabul edilebilir bir 
şekilde getirmesini sağlama zorundadır. Bir olup, 
bitti ile burada 38 nci maddeye dayanılarak karar 
verilir getirilirse, burada müspet bir sonuca varmak 
mümkün olmaz. Bir çok tutarsızlıklar, yanlışlıklar 
ve burada münakaşası mümkün olamayacak tefer
ruat üzerinde hatalar yapılmış olabilir. 

Kaldı ki Bakanlık, bu tasarının Meclise ve ondan 
sonra Komisyonumuza verildiğinden bu yana öne
mini belirten, süratle çıkarılmasını isteyen ne doğru
dan doğruya, ne de Hükümet Başkanlığı vasıtasıyle 
Komisyonumuza şu güne kadar bir talepte bulunma
mış ve şimdi sayın Bakan - memnuniyetle karşılıyo
ruz biz de - bu lüzum ve zarureti kabul etmişler, hu
zurunuza gelmişler. 

Ben Komisyon Başkanı olarak konuya öncelik 
verilmesini vaat ederim. Ancak burada 38 nci mad
deye göre ele alınıp kararlaştırılmasını sakıncalı gö
rürüm. Aksi halde bu... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yani Ko
misyonda. 

— Q4 — 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİK
MET BALOĞLU (Devamla) — Tabiatıyle Ko
misyonda derhal en kısa zamanda görüşül
mesini sağlamaya Komisyon Başkanı olarak söz 
veriyorum. Ancak, burada bir olup bitti ile geçi
rilmesini sakıncalı bulurum. Bu bir teamül haline 
gelirse, esasen pek dar bir zaman içerisinde, bütün 
komisyonlarda bekleyen bu kadar tasarı ve teklifin 
38 nci madde ile buraya getirilmesinin ameli bir fay
dası da olmayacaktır. Komisyonumuz Hükümetle 
birlikte inceler, öncelik, ivedilik kararı ile birlikte 
Yüce Meclise sevk eder ve burada daha etraflı ko
nuşmak olanağına varırız. 

Tekrar ediyorum, sayın Bakanla tasarının öne
mi üzerinde Komisyon olarak görüş birliğindeyiz. 
Buna müsterih olsunlar. Lütfetsinler, birlikte en iyi 
bir şekilde huzurunuza getirmek olanağına kavuşa
lım. Bu itibarla, Komisyonda kalmasına karar ve
rilmesi yolunda istirhamımı tekrarlar, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Baloğlu, 
ŞENER BATTAL (Konya) — Lehte sayın Baş

kan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan ben de lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte sayın Battal, buyurunuz 
efendim. 

ŞENER BATAL (Konya) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Huzurlarınızda öncelikle bir özür beyanında bu
lunmak istiyorum. Benden evvel konuşan arkadaşım 
sayın Baloğlu, İçişleri Komisyonu Başkanıdır. Ben
deniz de İkinci Başkan olarak, birbirimizle tenakuz 
teşkil edecek beyanlarda bulunma durumu doğdu
ğundan dolayı bu beyanımı ifade ediyorum. 

Bu beyanımı ifade ederken, Yüksek Heyetinizin 
müsamahalarını ayrıca istirham ederimi. Zira bir nok
tada trafik kazası geçirmiş kazazade bir milletvekili 
olarak huzurlarınızda hissi bir konuşma yapmak is
tiyorum ve bu kazayı yaparken biraz da süratli 
araba kullanan bir şoför olarak kazayı yaptığımı itiraf 
ediyorum. Eğer sayın İçişleri Bakanlığının veya Hü
kümet tasarısının EM-RE-MO ile takviye edilmiş 
sürat kontrol radarları olsaydı beni de ikaz ederdi ve 
belki de bu kaza olmaz idi. Bu bakımdan son de
rece tasarıyı faydalı görüyorum. 

Bir diğer belirtmek istediğim husus: Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri sayın Eyüboğlu'nun, ge-
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çeıılerde trafikle ilgili, trafik kazaları ile ilgili son de
rece tebrike şayan beyanları olmuştu. Bendeniz ken
disini kuliste yakaladım ve dedim ki; «Böylesine gü
zel bir beyanatı siyasî polemik cümlelerine bulaştır
madan verseydiniz çok daha nefis olurdu. Buna rağ
men sizi tebrik ediyorum, çok güzel bir beyanattı». 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, sayın 
Eyüboğlu'nun bu beyanatının istikametinde oy kulla
nırlarsa, hakikaten son derece faydalı bir iş olur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Trafik Ka
nunu o. Komisyonu toplantıya çağırdılar, görüşülü
yor; sen karıştırıyorsun. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Yine muhterem 
arkadaşlarım, İçişleri Komisyonundaki üye arkadaş
larım, sayın özeke hatırlarlar, ayrı ayrı kendileri ile 
görüşme yaptım; Trafik Kanununu bir an evvel Mec
listen geçirelim dedim. 

Şimdi müsaade ederseniz konuşmamı bağlamak is
tiyorum. Trafik Kanunu birtakım kanunî tedbirleri 
getirir; ama hu tedbirleri tahakkuk ettirecek teknik 
imkânlar olmadıkça, radar cihazları olmadıkça, İçiş
leri Bakanlığının Trafik Bölümünün birtakım teknik 
imkânlarla takviye edilmesi imkânı olmadıkça kâğıt 
üzerinde kalan kararların faydası olmaz. Hattâ daha 
değişik bir kanaatimi de söyleyeyim, karayolu politi
kası yeni baştan Türkiye'de ele alınmadıkça mesele
ye çözüm getiremeyiz. 

Bu bir fırsattır, İçişleri Bakanlığı EM-RE-MO 
planı Ue ciddî bir teklif getirmiştir. Meclisimiz bu cid
dî teklifi ve bu fırsatı değerlendirmelidir. Yüksek 
seviyedeki bir hazırlıkla elbette İçişleri Bakanlığı gel
mektedir. Bu bakımdan Meclisimiz bu hazırlığı de
netleyecek teknik üstünlüğe de sahiptir. 

Onun için biz ısrarla EM-RE-MO Ue alâkan bu 
teklifin kabul edilmesini ve Trafik Kanunu ile ilgili 
çalışmaların da hızlandırılmasını temenni ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Battal. 
Bu suretle iki lehte, iki aleyhte sayın üye konuş

muş bulunmaktadır. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan* sayın 

Komisyon Başkanını da konuşmacı olarak mı sayıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ama «O sıfatla söz 
veriyorum ve öncelik tanıyorum» buyurdunuz. Ben, ba
na da sıra geleceği manasında kabul ettim bunu. 
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BAŞKAN — Efendim, tçtüzüpn 62 ve 64 neti I 
maddeleri bizi, biliyorsunuz kayıtlıyor sayın ölçmen. 
Tabiî efendim, hükümet de olsa, komisyon da olsa 
lehte konuşur kabul eder ve ona da 2 sayısına dahil 
ederiz. 

Özür dilerim efendim, İçtüzük bu imkânı bana 
vermiyor. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu yasa teçhizat alınmasiyle ilgili olduğuna göre, Büt
çe Kanunundan, yani kendi bütçelerinden yararlana- I 
rak zaten yeterince işkence aleti, panzer alıyorlar; bu
nu da oradan alırlar. I 

BAŞKAN — Sayın ölçen, rica ediyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, sayın AsUtürk'ün önerisini I 

Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul edenler.. I 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. I 

7. — İçişleri Bakanı Oğuzhan AsUtürk'ün müesse- I 
selerde Özel Koruma Teşkilâtı Kurulması Hakkında I 
Kanun Tasarısının doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi (1 /165, 4/190) I 

BAŞKAN — Sayın Bakanın aynı maddeye daya- I 
narak verdiği bir başka önerge var, okutuyorum efen- I 
dün : 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Bakanlığımızca hazırlanan ve Başbakanlıkça 

13 . 6 . 1974 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan «Müesseselerde özel Korunma Teşkilâtı Ku- I 
rulması Hakkında Kanun Tasarısı» Başkanlığınızca I 
ilgili komisyonlara havale olunmuş, tasarı 17 . 2 .1975 I 
tarihinde İçişleri Komisyonuna tevdi edilmiş olmasına I 
rağmen aradan 17 ay gibi çok uzun bir zaman geç- I 
tiği halde müzakeresi yapılarak Millet Meclisi Genel I 
Kuruluna gönderilememiştir. I 

özellikle son aylarda sık sık meydana gelen ban- I 
ka soygunları güvenlik konusunda alınabilen tedbirle- I 
rin yetersizliğini su yüzüne çıkarmış, idarenin tasarıda I 
öngörülen yetkilerle teçhizinin zaruretini ortaya koy- I 
muş bulunmaktadır. I 

Bir an önce kanunlaşmanın zarureti yukarıda açık- I 
Ianan tasarının, onyedi ayı aşan bir zamandan beri I 
komisyonda bekletildiği dikkate alınarak Millet Meclisi I 
İçtüzüğünün 38 nci maddesi uyarınca doğrudan doğ
ruya Genel Kurul gündemine alınarak müzakeresinin I 
sağlanmasını arz ederim. I 

Saygılarımla. I 
Oğuzhan Asilturk 

{şişleri Bakanı J 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
aleyhte söz istiyorum. 

Bu sefer inşallah birinci sıradayımdır. 
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, kabul edersiniz ki 

Başkanlık keyfî bir işlem yapmıyor. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sadece temenni 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Aleyhte buyurun sayın ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; 
Bu uygulama usulü içinde gruptan dahi çelişki

lere düşürecek bir ortam hasıl oldu. Nitekim biz, De
mokratik Parti Grupu olarak İçtüzüğün 38 nci mad
desine dayanarak, tasan ve tekliflerin Komisyonda 
görüşülmeden Millet Meclisi gündemine alınmasına 
prensipten karşı iken, mesele muhteva meselesine dö
nüştürülerek usul müzakeresi ve münazarası ortadan 
kaldırılmış oldu. 

Bu bakımdan aslında 38 nci madde ile teklif ve 
tasarıların Millet Meclisi gündemine alınmasına kar
şı olduğumuz halde, sırf bir ihtiyaç belirtildiği ve 
mesele muhtevaya dönüştürüldüğü için müspet rey 
vermek zorunda kaldık. 

Şimdi huzurunuzda, aynı Bakanlığın, aynı meal
de bir tasarısı olduğu için, demin söylemeye fırsat 
bulamadım; fakat aynı konu ile ilgili olan maruzatı
mı arz etmeye çalışacağım. 
Sayın Hükümet ve sayın İçişleri Bakam büyük bir 

çelişki içindedirler. Bir kere, bu kadar müstaceliyet 
kesbeden meseleleri altı aydır Hükümet niçin kaale 
alınamamış, niçin 45 günlük hakkım kullanarak 
Meclis gündemine alınması için müracat etmemiştir? 
Bu meseleler madem bu kadar müstaceldi, devletin 
güvenliği için bu kadar elzemdi de altı aydır Hükü
met ne yapmıştır? Burada altı ay oldu diye kendi
leri ifade buyurmuşlardır, buradan çelişki içindedir
ler, bir. 

Maalesef bütün tahriklerimize rağmen, komisyon 
başkanlan ve sözcüleri buraya çıkıp da, kendilerine 
yönelttiğimiz ithamlara dahi cevap vermek lüzumunu 
hissetmemektedirler. Sadece İçişleri Komisyonu Baş
kanı demin çıkıp, o da Umumî Heyeti tatmin etme
yecek bir mazeret beyanında bulundu. Bu da yetmi
yormuş gibi, Komisyonun İkinci Başkanı çıkıp, Bi
rinci Başkanının tersi beyanda bulundu ve bir komis
yonun Birinci Başkanı başka yönde, İkinci Başkam 
ayrı istikamete rey kullandı. Hükümetin bu çelişki
si yetmiyormuş gibi, Komisyonun Birinci ve İkinci 
Başkam da tam bir tenakuz içindeler. 
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Bu görüntü içinde, bu Meclisten selâmet ve sa
lâh içinde kanunlar çıkarabileceğimize vatandaşı Uma 
etmemiz pek zor olmaktadır. 

Muhterem üyeler, icabında kanun yorumcuları, 
avukatlar, savcılar, hâkimler bir kelime üzerinde, bir 
kelimenin tefsiri üzerinde sayfalarla kitaplar yazıyor
lar, içtihatlar meydana getiriyorlar. Sırf buradaki 
bir redaksiyon hatası yüzünden bir milletvekili arka
daşımızın o anda acele ile ele aldığı bir önergedeki 
bir kelime komisyonlarda görüşülmeyip, ilgili hukuk 
danışmanları tarafından redakte edilmediği için, ica
bında hakimlerin, savcıların, avukatların başına ay
larca, yıllarca - ben hukukçu olmadığım halde görü
yorum, biliyorum - iş açıyor. 

Binaenaleyh, her kanunun hazırlanma prosedürü 
var. Burada sıra üstünde, arkadaşlarımızın beş daki
ka içinde hazırladıkları önergeler binlerce hukukçu
nun, binlerce sayfahk tefsirlerine müncer oluyor. 
Bunun hesabım biz vermek zorundayız. 

Bunun burada emsali var; burada zamanında bir 
kanunu lağveden bir kanun çıkarmışız, arkadan o 
kanunu lağvetmek üzere bir kanun daha çıkartmak 
zorunda kalmışızdır. Bu sırf, komisyonlarda komis
yon prosedürünü işletemediğimiz içindir. Komisyon
ların raportörleri vardır; devletin, bakanlıkların uz
manlar] vardır, bu kişiler buraya çağrılır, kanun tek
niğine uygun olarak kanun teklif ve taşanlarının ha
zırlanması için bu işle görevlendirilirler. Aksi halde, 
soruyorum sayın Hükümetten, sayın Cumhurbaşkanı
na yolladığınız 40 bin tane uzman kararnamesini ni
çin Cumhurbaşkanının imzasına sundunuz, kimdir 
bu 40 bin kişilik uzman kadrosu? Sadece sizlere se
çimlerde yardımcı olsun, ilçe ilçe, köy köy dolaşıp 
da sizleri tekrardan milletvekili seçtirmek için mi bu 
40 bin tane uzmanı Reisicumhurun onayına sundu
nuz?.. Bu 40 bin tane uzman bu nevi işlerde kulla
nılsın, bu teknik bilgilerinden, hukukî bilgilerinden 
yararlanılsın diye herhalde 6-7 bin lira maaşla devlet 
kadrolarına getirildi, yoksa size seçimlerde köy köy 
dolaşıp yardımcı olsun diye değil. (D. P. sıralarından 
alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kusuyor gene, 
kusuyor. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Dikkat et de se
ni kusturmasınlar. Muhterem arkadaşlar, fıkralar 
bentlere, bentler fıkralara karıştırılmaktadır. Bir ka
nun çıkarıyoruz, fıkra bendin yerini alıyor, bir baş
ka kanun çıkarıyoruz bent fıkranın yerini alıyor ve 
hukukçuku' tatbikatta büyük güçlükler çekiyor. İşte 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu!» Siz istedi
ğiniz kadar Karataş'ın televizyonunda her akşam 
«çıkardık, çıkarıyoruz, çıkaracağız» diye üan ediniz; 
çıkaramadınız Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanu
nunu. Çünkü bu hükümet bir tasan dahi hazırla
maktan aciz kalmıştır. Komisyonlardan geçirilme
miştir. Bizimde yardımımıza rağmen; geçirdiğiniz 
takdirde de Anayasa Mahkemesinde bozulacaktır. 

Televizyonlar belki size yâr olacaktır ama, mille
tin hafızası ve milletin vicdanı yâr olmayacaktır. 
(D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Bu meseleyi parti farkı yapmadan, bu meseleyi 
İktidar -• muhalefet farkı gözetmeden, Meclislerin 
haysiyeti bakımından, Meclislerin çalışma düzeni ba
kımından ele almak zorundayız. Yoksa sayın İçişleri 
Bakanımızın getirdiği kanun tasansının herhalde po
lis teşkilâtımız ve içişleri teşkilâtımıza yararlı olaca
ğına kaniyiz, muhtevaya müspet rey vermek istiyoruz 
ama, mesele bir usul meselesi olmuştur ve Meclisle
rin yasama görevim çok ihlâl eden bir hâl almıştır. 

Gündemimizde 130 tane kanun tasan ve teklifi 
vardır, bunun 70 tanesinden fazlası Tüzüğün 38 nci 
maddesine göre Meclis gündemine indirilmiştir. Ya
ni Komisyon tetkik etmemiştir, yani Bakanlık görev
lisi gelmemiştir, yani hukuk uzmanı gelmemiştir, ya
ni özel sektörden gerekli kişiler celbedilerek ifadeleri 
ve mütalaalan alınmamıştır. Bu şekilde kanun çık
maz arkadaşlar. Buna elbirliği ile birleşip bir son 
vermemiz lâzım. Aksi takdirde bunun sonu gelmeye
cektir. 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın ölçmen. 
Aleyhte Sayın Ali Nejat ölçen, buyurun efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; 

38 nci maddenin kullanılması ile ilgili İçişleri Ba
kanlığının iki önergesi aslında rejimimizle çok ya
kından ilgilidir; bu nedenle söz almış bulunuyorum. 

Üç yönden ilgilidir: Türk Devleti görülüyor ki 
giderek biçimini değiştirmekte, polis devleti olmaya 
başlamaktadır. Eğer böyle olmasa idi; araç, gereç 
bahanesi adı altında Emniyet Genel Müdürlüğünün 
yeni bir örgütlenme biçimine kavuşturulması tasan-
sı buraya gelmese idi, o gerekçede söz konusu olan 
araç ve gereçleri Hükümet, İçişleri Bakanlığı bütçe
deki imkânlardan istifade ederek her zaman sağla
yabilir ve eğer yeni araç gereçlere ihtiyacı var ise, 
1976 bütçesi buna imkân tanımıyor ise, 1977 bütçe
sinde bununla ilgili ödenekleri öngörerek, Meclisten 
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geçirerek hatta kadro kanunu haline getirerek ye
ni örgütlenmeyi sağlayabilirdi. Ama amaç bu değil. 

Aslında yeni örgütlenmenin, araç ve gereç te
min etmenin ve bunu ihtiyaç halinde göstermenin 
gerisinde başka bir amaç var; o da, giderek polis 
devletini kurmak. Bunu Yüce Heyetinizin dikkatle
rine özellikle arz ediyorum. 

38 nci madde, Millet Meclisini komisyonsuz ça
lışır hale getirmiştir. Bugün komisyonlarda artık, en 
önemli yasaları görüşmeye dahi ihtiyaç hâsıl olma
yacaktır; çünkü biliniyor ki, 38 nci madde gereğin
ce Yüce Meclise herhangi bir yasayı 45 gün geçtik
ten sonra indirme olanağı vardır. Bu, Yüce Mecli
simizi komisyonsuz çalışır hale getirmektir ve gi
derek komisyonları da Meclissiz hale getirmeye dö
nüşür. Bu nedenle, aslında özünde parlamenter sis
teme saygının özünde, Büyük Millet Meclisindeki 
ihtisas komisyonlarının çalışmasına ihtiyaç vardır 
ve bunu özellikle, Hükümetten gelen 38 nci madde
yi işletecek teklifler ile de kabili telif görmek müm
kün değildir. Bu noktayı da bilhassa dikkatlerinize 
arz etmek istiyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak, Hükümetin 38 nci maddeye sığınma
sını yadırgadığımızı ifade etmek istiyoruz. 

Aslında araç ve gereç bahanesi, yalnız hükümet
lerin başvurduğu bahaneler değildir. Aslında araç 
gereci bahane ederek, siyasal iktidar kendi akidesine 
uygun bürokrasiyi kurmayı da amaç alır. Demek 
ki, sokaktaki kanlı kargaşada veyahut kardeş kav
galarında, polis yeterince bu siyasal iktidardan yana 
hizmet göremiyor. 95 genç sizin iktidarınız döne
minde vurularak öldürülmüştür; sokak ortasında 
okula giderken veya okuldan dönerken öldürülmüş
tür. Katillerin yakalanamayışı, polisin yeterince araç 
ve gereç sahibi olmamasının sonucu değildir. As
lında orada polislerin görevini yapmasına, tarafsız
lıkla görevine devam etmesine, görevinin gerekleri
ni yerine getirmesine engel olan siyasî düşünceler 
ve siyasî iktidarın tavrı vardır. Bu tavrı değiştirme
dikçe, o polisi ne kadar araç ve gereçle teçhiz eder
seniz, bu araç ve gereçle halka karşı kullanılır; pan
zerlerin bugün halka karşı kullanıldığı gibi; silâhla
rın halka karşı kullanıldığı gibi. Hacettepe Üniver
sitesinin duvarlarının deliklerinden çıkartılan kur
şunları veya el bombalarını, size o temel taşlarımn 
kenarında göstermek mümkündür; gidip oradan alı
nız ve araçların, gereçlerin hangi masum kişilere, 
öğrencilere karşı, hangi amaçlarla kullanıldığını gö
rünüz. 

Bu nedenle son derece Önemli ve Devletin ve 
rejimin biçimiyle ilgili olan bu yasanın, ihtisas ko
misyonlarında didik didik edilmesi ve orada uzman
ların, çeşitli parti temsilcilerinin, sözcülerinin, üye
lerinin huzurunda müzakere edilmesi komisyonda 
ortaya çıkacak sorulara, sorunlara Hükümetin, Hü
kümet sözcülerinin cevap vermesi ve ondan sonra 
Yüce Meclise gelmesi gerekir. Bu nitelikte, bu önem
de, rejimi son derece yakından ilgilendiren, adetâ 
rejimin biçimini değiştirmeyi amaç alan bu yasa ta
sarısının karşısında, muhalif partilerin tavrım da 
komisyonda tayin etmesi rahatlık kazanır. Ama 
buraya gelirse, kısa yoldan kestirmeden bu
raya gelirse, Devlet Güvenlik Mahkemelerindeki 
karşılaştığınız sonuçtan daha başka bir sonuçla kar
şılaşmanız mümkün değildir. 

Eğer sosyal amaçlı yasalar ile halkın güvenliği
ni, sağlamakta geç kalırsanız, emniyet kuvvetlerini 
ne kadar araç gereçle teçhiz ederseniz ediniz, Dev
letin emniyetini, ulusun emniyetini sağlamakta o ka
dar güçlük çekersiniz. 

Bu nedenle son derece önemli olan, Anayasa ile 
ilgisi olan, Türk toplumunun huzuru ile ilgisi olan 
ve ciddî siyasî iktidarların güvencesiyle ilgili olan 
bu yasa tasarısını, behemehal komisyonlarda görüş
mek gerekir. Komisyonda teşebbüse geçmesi icabe-
der Hükümetin. 

Hangi binayı ne amaçla, ne zaman, nasıl savu
nacaksınız? Türkiye'de her binanın önünü savun
makta âciz kalırsanız, o takdirde çok küçük pen
cereli, mazgallı binalar mı inşa etmeyi öngörecek
siniz? Ne kadar çok binaya ne kadar çok polisi ne 
kadar çok ve keskin araç ve gereçlerle teçhiz eder
seniz ve tahkim ederseniz ediniz, siz bu adaletten 
yana olmadığınız sürece, siz soygun düzeninizi or
tadan kaldırmadığınız sürece, Devletin emniyetini 
sağlayacağınızı sanmayınız. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın ölçen usul 
hakkında konuşuyorsunuz, rica ediyoruz o hudut
lar içerisinde kalın. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, aslında görüşülmekte olan konu sadece usul 
değildir.. 

BAŞKAN — Efendim, usuldür. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yasanın 38 

nci madde ile neden Meclise gelmemesi gerektiğine 
ait, muhalefet partilerinden biri olan Cumhuriyet 
Halk Partisinin, bu vesile ile tavrını ortaya koyma
sı sorunudur. 38 nci madde her şeye uygulanmaz. 
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38 nci madde, Anayasada ifadesini bulan Türk Dev
letinin yapısı ile ilgili, yakından ilgili yasaların yal
nız İçişleri Komisyonunda değil, İçişleri Komisyo
nunun lüzum görmesi üzerine Anayasa Komisyo
nunda da görüşülmesine muhtemelen ihtiyaç hâsıl 
olacaktır. Burada birkaç komisyondan geçmesi ge
reken bir yasayı hiç birinden geçirmeyerek, hiç bir 
komisyonda incelenmesine imkân tanımayarak bu
raya getirilmesini ve bunu da araç gereç yahut bina 
korunması gibi bahanelerle buraya getirilmesini kı
nadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Şümdi aslında bazı özel emniyet tertibatı alın
ması hususundaki tedbirler ise bence son derece 
ciddî, tehlikeli, önemli yanlış bir yoldur. Türkiye'de, 
resmî kıyafet taşıyan polisten çok daha fazla, ne oldu
ğu belli olmayan sivil polis vardır. Adetâ vıcık vıcık 
sokaklar, okullar sivil polisle kaynamaktadır ve bun
ların çoğu masum gençleri ajan provakatör bazı 
yönlere teşvik etmekte.. (A. P. sıralarından gürültü-

. 1er) ve o binaların korunmasının gerekçesini hazır
lamakta bugünkü siyasa] iktidara yardımcı olmak
tadır. 

Bunu da dikkatlerinize arz ederek böyle önemli 
bir yasanın 38 nci madde ile kestirmeden, komis
yonlara uğratılmadan Yüce Meclise getirilmesine 
engel olmanızı rejimin ve Yüce Parlamentonun se
lâmeti adına istirham eder, saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Lehte... 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lehte, buyurun efendim; elbette 

sizin önceliğiniz var. 
REMZİ ÖZEN — (İzmir) — Sayın Başkan, 

bunları nasıl birleştireceksiniz sonra? 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 

(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Anlıyorum ki bazı yanlış anlamalar dolayısıyle 
bazı yanhş beyanlarda bulunuluyor, önce hemen şu
rasını ifade edeyim ki, gündeme alındığı zaman ko
nuşulması gereken ölçüler içerisinde burada beyan
lar yapılmaktadır. Eğer gündeme alınırsa böyle be
yanlar yapılmak hakkı doğar; ama gündeme alınmaz
sa onun üzerinde konuşmamak gerekir, usul bunu 
icabettirir. Sayın Ali Nejat ölçen arkadaşımızın bu 
konuşması, gündeme alınan bir mevzu üzerinde ya
pılan konuşmadan ibarettir ve usullerimize aykırı
dır. 
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Değerli arkadaşlarım, 45 gün içerisinde görüşül
meyen tasarı ve tekliflerin sahiplerince, Yüce Mecli
se indirilmesi hakkı vardır sahiplerince. 

Sayın Özer Ölçmen arkadaşımız, niçin 45 gün 
dolduğu zaman bu muameleye tevessül etmediğimizi 
sordu; biz değil 45 gün, 6 ay beklemişiz, bir seneden 
fazla beklemişiz de buna tevessül ediyoruz yine de 
deniliyor ki : «Komisyonlarda görüşülmesi beklen
se idi». 

Değerli arkadaşlarım, bu bizim iyi niyetimizin, 
bu bizim müsamahamızın, bu bizim bu meseleleri an
laşarak elbirliği ile çıkarmak arzumuzun ifadesidir. 
45 günde tacil göstermemişiz, acele etmemişiz gö
rüşülür» demişiz, ummuşuz ki komisyonlarda enine 
boyuna tartışılır, ama bu imkânları hiç elde edeme
mişiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir şey sormak istiyorum; 
gönderilen tasarılar veya teklifler eğer hiç komisyon
lardan inmeyecek olsa bu demokratik nizam içerisin
de düşünülmesi, kabul edilmesi gereken bir şey olur 
mu? Elbette bir hak kullanılacaktır. 

ALİ SANLI (Burdur) — Hükümetseniz iner. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — 17 ay Meclislere inmemiş tasarıyı, eğer 
bu taasrının sahipleri huzurlarınıza indirirse buna an
layış göstermek, buna müsamaha göstermek, bunu iyi 
niyetle karşılamak gerekir inancındayız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İktidar par
tilerinin her komisyonda 17 üyesi var. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız bu ta
sarı hakkında size bir kaç söz söylemek istiyorum. 
Bu tasarı eğer gündeme alınır da üzerinde konuşu
lursa, görülecektir ki, hepimizin şikâyet ettiği, bilhas
sa Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun şikâyet ettiği 
bir çok meselelere çözüm getirmektedir. Bugün üni
versitelerimizde polis, eğer orada suç işlenirse görev 
yapmaktadır. Ancak üniversitelerimizde... 

ALİ SANLI (Burdur) — Bu usule uyuyor mu Sa
yın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Devamla) — Usule eğer uymayan kişiye cevap ver
mek gerekirse, o cevabı vermek her halde tek taraflı 
bir hak sayılmamak gerekir. 

BAŞKAN — Devam buyurun sayın Bakan, de
vam buyurun. 

Sayın Sanlı rica ederim, lütfen. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK I 
(Devamla) — Yani, usul Cumhuriyet Halk Partilile- I 
rin lehinde işler de ona cevap verenlere imkân tanı
maz mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum, siz ko- I 
nuşmanıza devam edin. I 

ALİ SANLI (Burdur) — Ama beyanlarınıza öyle 
başlamadınız. I 

BAŞKAN — Sayın Sanlı rica ediyorum. I 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, üniversitelerimiz- I 
de müessese polisi kurulursa ne olacak? Üniversite I 
rektörünün, üniversite idarelerinin çalışma imkânları I 
doğacak. Hani bir şâkiyetiniz var, diyorsunuz ki : I 
«Polis devleti olacak». Eğer biz bunu yapmazsak po- I 
lis devleti olacağız. Neden? Çünkü, göndereceğiz mec- I 
buren suç işlenen yere polisi, üniversite rektörünün I 
emrinde polis, dekanın emrinde polis, her yerde polis I 
olmasını biz istemiyoruz da onun için bu tasarıyı ge- I 
tiriyoruz; ümit ederim ki bunu anlayışla karşılarsınız. I 

ALİ SANLI (Burdur) - Artık devlet kuvvetleri 
polislere yardımcı olur. I 

BAŞKAN — Sayın Sanlı çok rica ediyorum. I 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Bir şey daha söyleyeyim : Gariptir I 
ama, bu tasarıya bir Bankalar Birliği karşı çıkmıştır, I 
bir de C. H. P. Grup Başkanvekili Sayın Nejat Ölçen 
karşı çıkmıştır. I 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın Bakanın anlayışım biliyoruz. I 

Dalokay'ı mı görevden alacaksınız? I 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gündeme alın
dığı takdirde her gün hepimizin şikâyet ettiği banka 
soygunları var ya, ona da çözüm getirecektir. I 

Şimdi kabul eder misiniz ki, bir oyuncak taban
ca ile gelip, veznedarın önündeki diğer banka müş- I 
terileri hesaplarını gördükten sonra, uzatarak banka- I 
yi soymak isteyen kişiye karşı tedbir alınmasın? Bu- I 
nu düşünmenin imkânı var mı değerli arkadaşlarım? 
İşte bu tasarı bütün bu hususlarda demokratik sis
tem içerisinde, değerli arkadaşlarımın da konuşulur- I 
ken tasvip edeceğine inandığım birtakım imkânlar 
getirmektedir. I 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, siz usulle I 
hiç meşgul değilsiniz. I 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Yüce Meclisinize bu tasarıyı gündeme 
almak hususunda müspet oylarını esirgemeyeceği I 
inancı ile saygılar sunuyorum.- | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarını, usulü uygulayan Başkanı

nız olarak bazı itirazlara cevap vermek istiyorum. 
Sayın Bakanın konuşmasının usule aykırı olduğu id
diasındasınız sayın Sanlı; sayın Bakan, neden dolayı, 
38'e göre bu yasanın getirilmesi gerekiyor; onun ge
rekçelerini ifade etmek için, biraz evvel ifade ettiği 
hususları konuşuyor; usule uygun olduğu için, bun
dan dolayı kendisine müdahale etmedim. 

Bazı arkadaşlarımız da, bir siyasî parti grupumu-
zun konuşmalarının usule aykırı olduğunu ifade et
tiler. 

Başkanınız olarak, müdahale gerektiği yerde mü
dahale ettim, diğer hususlarda müdahale etmedim. 
Çünkü, neden dolayı komisyonlarda bu konunun gö
rüşülmesi gerektiği hususundaki savunmasını sayın 
grup ifade ettiler de, onun için. 

Sayın Akay, lehte buyurunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, sıra benimdi efendim. 

BAŞKAN — Ben görüyorum sayın Tosyalı, si
zin söz sıranız bundan sonra; fakat, maalesef size 
söz verme olanağım kalmadı. 

Buyurun sayın Akay. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Türk polisinin araç, gereç ve 
kadro bakımından en kısa zamanda takviye edilmesi 
lâzım geldiğini kabul etmeyecek bir arkadaşımızın 
olduğu zannında değilim. O itibarla, lehte bir söz ta
lep ettim. 

Denebilir ki, hatta sayın Ölçmen tarafından den
di ki, «1977 bütçesine getirirler». 

Mümkün. 1978'e getirirler, 1979'a getirirler; ama 
bizim, Türk polisini eşkiyadan daha zayıf görmeye 
bu kadar tahammülümüz var mı? (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

Türk polisi, eşkiyadan daha iyi teçhiz edilecektir. 
Türk polisi, eşkiyadan daha iyi kabiliyetler almış, 
daha vurduğunu hedefine erdirir şekle gelecektir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Elbet
te gelecektir. Burada sözler söylendi, pek çok şey söy
lendi, «Panzerler halka karşı» denildi. O zaman, ta
bancasını da alalım polisin. Halka karşı!.. 

Niye benim endişem yok, niye sizin endişeniz 
yok? Elbette suç işleyenin karşısında olacaktır; elbet
te, suç işleyen benim halkımdan ise, karşısında po
lisi bulacaktır, panzeri ile bulacaktır, telsizi ile, ta
bancası ile, otomatiği ile, her şeyi ile bulacaktır. 
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Söylenen sözlerin bir eksiği kaldı burada, bir ek
siği kaldı; tek cümle, alıştık buna; «Katil polis». Bu 
cümle eksik kaldı burada. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Git okul du
varlarına bak, delik deşik. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Yani bu memleketin 
her tarafım mezarlık haline getirmeye karar mı ver
diniz? 

SEDAT AKAY (Devamla) — Çok değerli arka
daşlarım, konunun polemiğe müsaadesi yoktur. Ko
nu, politik yönlü değil, Türk milletinin huzuru mese
lesidir. Türk milletini huzura kavuşturmak istiyorsak, 
asayişin temini ile vazifeli olanların tam güce, tam 
kadroya erdirilmesi lâzımdır. «Polis çoğalırsa polis 
devleti olur» ve saire... Böyle bir şeyi düşünmek 
mümkün değildir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Akay, 
bütçede çıkar, o bütçede gelir. 

SEDAT AKAY (Devamla) — Bütçede daha iyisi 
gelir inşallah. 

Değerli arkadaşlarımdan istirhamım odur ki, bu 
kanun, komisyonların ihmalini âdeta cezalandırır 
mahiyette gündeme alınmalı ve 38 nci madde işletil
melidir. Komisyonlar da çalışmayı bilmelidir. 

Sayın Bakan'ı tebrik ediyorum, tasarısına sahip 
çıkmıştır; ama geç kalmıştır. 

Bütün bakanlarımdan isteğim odur; tasarılarına 
sahip çıksınlar ve komisyonlarda birtakım adamların 
oyunlarına bizi mağlup etmesinler. 

Teşekkür ederim efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Akay. 
Bu suretle iki lehte, iki aleyhte sayın üye konuş

muş bulunmaktadır. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

«Birtakım adamlar» ne demek? 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başka»... 
BAŞKAN — Zatı âlinize söz verme imkânım yok 

sayın Baloğlu. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — «Komisyonlarda 

birtakım adamlar» dediğine göre... Ben de komisyon
dayım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Dikkat etmedim efendim, affeder
siniz. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — «Komisyonlarda 
birtakım adamların birtakım oyunlarına gelmemek 
için davalarına sahip olması gerektir» dediler; cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz hakkınız mahfuz kal
mak kaydıyle, bu biçimde bir söz sarf edilmiş mi, 
edilmemiş mi; dikkat etmediğim için özür diliyorum. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Tutanağı incelet
tirin efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sayın İçişleri 
Bakanının önerisini Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir.: 

8. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğanın, 
Kocaeli Üniversitesi Kuruluş Kanunu teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/456, 4/192) 

JBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Kocaeli Mil
letvekili Sayın İbrahim Akdoğan'ın, 38 nci madde 
uyarınca gündeme alınma önerisi var, onu da okutu
yorum: 

Sayın Başkanlığa 
Kocaeli Üniversitesi Kuruluş Kanunu teklifim. Ko

misyonda süresinde görüşülememiştir, içtüzüğün 38 
nci maddesi gereğince gündeme alınmasını arz ve ta
lep ederim. 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan'ın Kocaeli Üniver
sitesi Kuruîuş Kanununun gündeme alınmasına iliş
kin önerisini Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabuî edilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (İstanbul) —' Harran Ünf. 
versitesini kabul ettik değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
gündeme geçmeyecek miyiz? 

BAŞKAN — Geçeceğim efendim. 

9. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (41186) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyondan 
bir istifa önerisi vardır, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 11 . 1976 

Adalet ve Millî Savunma Komisyonu üyesiyim. 
Bu komisyonlar çok zaman aynı gün ve saatte top

lantı yaptıklarından, mecburî olarak bu gibi haller
de birinin toplantısında bulunamıyorum. 
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Bu nedenle, Adalet Komisyonu üyeliğinden isti
fa ettiğimi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 
BAŞKAN — Genel Kurutun bilgilerine sunul

muştur. 
Sayın Akay, konuşmanız sırasında Komisyon Baş

kanına, «Sayın Komisyonda birtakım adamlar» de
yimini kullandığınız ifade edildi. 

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) (1) 

BAŞKAN — Seçimlere geçiyoruz. 
Gündemimize, göre, Anayasa Mahkemesinde açık 

bulunan bir asıl üyelik için seçim yapılacaktır. 
Bu üyelik için Anayasa ve Adalet Komisyonunca 

gösterilen adaylan tekrar okutuyorum: 
Bu arada zarfları ve oy pusulalarını dağıtalım. 
«Aday üstesi : 
«Şahap Kitapçı, Nahit Saçhoğhı, Orhan Tüze-

men, Fuat Azgur, Rafet Tüzün». 
BAŞKAN — İsimleri okunan adaylardan bir ta

nesine oy verilecektir. 
Oy pusulaları bir mühürlüdür ve dağıtılacaktır 

efendim. 
Sayım - Döküm Komisyonu için ad çekiyorum 

efendim. 
Sayın Sefahattin Kılıç?.. Yok. 
Sayın Ahmet Türk?.. Yok. 
Sayın Hüseyin özdemir?.. Burada. 
Sayın VeH Bakirli?.. Yok. 
Sayın Müfit Bayraktar?.. Burada. 
Sayın Yusuf öztürkmen?.. Yok. 
Sayın Sedat Akay?.. Burada. 
Sayın Emin Acar?.. Yok. 
Sayın Ahmet Ankan?.. Burada. 
Sayın Mehmet Ali Arsan?.. Yok. 
Sayın Ferda Güîey?.. Burada. 

(1) 57 S. Sayılı basmayan 30 . 5 . 1974 tarihli 
90 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Başkanınız olarak ben henüz zaptı getirtmiş de
ğilim. Bu şekilde bir deyim kullandınız m; efendim? 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Birtakım milletve
killeri demek istedim. 

BAŞKAN — Milletvekilleri dediniz... 
Teşekkür ederim. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Birtakım milletvekili 

sensin. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, Jütten 
Efendim, bir sürçülisan olduğu anlaşılıyor. 

Zarflar ve oy pusulaları dağıtılmış olduğundan, 
oylama işlemine Adana ilinden başlıyoruz, 

(Oylar toplandı), 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan başka sayın 

tiye var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir efendim. Kupaları kaldırın 

lütfen. 
Sayım - Döküm Komisyonuna seçilen sayın üye

lerin, lütfen, yerlerini almalarım rica ediyorum. 
(Oyîann ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye
lik için yapılan seçime 117 üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Bolu 
Hüseyin özdemir Müfit Bayraktar 

Üye Üye 
Kocaeli Sivas 

Sedat Akay Ahmet Ankan 
Üye 
Ordu 

Ferda Güîey 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tutanaktan 

anlaşılacağı üzere, görüşmeler için gerekli çoğunlu
ğumuz salonda bulunmamaktadır. 

Gündemimizde yer alan konuları sırasiyle görüş
mek için 3 . 11 . 1976 Çarşamba, saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.02 

V. — SEÇİMLER 
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\L — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Çankırı - Çorum projesine ilişkin sorusu ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı ce
vabı. (7/1372) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazıh olarak Sayın Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılmasına delâletinizi arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet AH Arsan 

Çankırı - Çorum projesi diye adlandırılan Dünya 
Bankası tarafmdan finanse edilecek projenin anlaş
ması A. P. - M. S. P. - C. G. P. - M. H. P. Koalis
yon Hükümetinin Bakanlar Kurulu tarafmdan imza
landı. Ancak projenin bu duruma gelişi ve çalışmala
rı hiç şüphesiz bu Hükümet tarafından hele İmar 
ve İskân Bakanlığınca hazırlanmadı. Anladığımız ka
dar C. H. P. - M. S. P. Hükümetleri zamanında Ta
rım Bakanının gayret ve temasları hatta Birleşik Ame
rika'da veya Paris'te bu proje için Dünya Bankası 
yetkilileri ile görüşüp projeyi gerçekleştirme gayret
lerinin neler olduğu bilinmektedir. Bu duruma göre: 

1. Bu proje çalışmalarına ne zaman ve hangi ku
ruluş ile başlanmıştır? Bu projeyi yürütecek bakanlık
lar hangileridir? 

2. İmar İskân Bakanlığının proje çalışması ve 
projenin gerçekleşmesindeki irtibatı nedir? 

3. Bakanlar Kurulundan çütan bu projenin malî 
kaynağı olacak Dünya Bankası henüz bu parayı ver
mişimdir? Verdi ise hangi banka veya bakanlıklar bu 
parayı sarf etmeye yetkilidir? Bu tarz uygulama daha 
önce Türkiye'de başka vilâyetlerde, hangi tarihlerde 
uygulanmıştır?. 

4. Tarım Bakam bu proje ile Dünya Bankası yet
kilileri ile Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın 
görüşmesine yakın tarih olan C. H. P. - M. S. P. Koa
lisyonu döneminde görüşüp, projenin su yüzüne çık
masında özel bir çaba sarfetmişmidir? 

T. C. 
Gıda-Tarım ve Hanvancıhk 

Bakanlığı 1 . 11 . 1976 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1416 
Konu : Sayın Mehmet Ah Arsan' 
m yazıh soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 9 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1372-4739/37596 sayıh yazı. 
21 . 10 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/1372, 

4739/37596 sayıh yazınız. 

Çankırı Milletvekili Saym Mehmet Ah' Arsan ta
rafından; Çankırı - Çorum projesine ilişkin olarak; 
Bakanlığımıza yöneltilen yazıh soru önergesi ceva
bının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda-Tarım ve Hayvancıbk 

Bakanı 

Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Afi Arsan'ın 
Çankırı - Çorum projesine ilişkin yazıh soru önergesi 
cevabı. 

1. Çorum - Çankırı Kırsal Kalkınma Projesinin 
bugünkü hali ile hazırlanmasına vesile olan çalışma
ları; Tarım Bakanlığının 16 . 3 . 1972 tarihli bir tel
grafla Dünya Bankasından proje çalışması ve kredi 
talebinde bulunması ve buna cevaben Dünya Banka
sının 5 . 4 . 1972 tarihli, adı geçen talebin müspet 
karşılandığı, Gıda - Tarım ve Hayvancıbk Bakanlı
ğının gerekli önçahşmaları; başlanmasını isteyen mek
tubu ile başlanmıştır. Bu mektup üzerine o tarihteki 
Tarım Bakanlığı Planlama ve Ekonomik Araştırma
lar Dairesi Başkanlığı bir entegre kırsal kalkınma 
projesi hazırlanması için gerekti* çalışmaları yapmak ' 
ve koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilmiş
tir. 1974 yıhna kadar 2 yıl içinde yapılan çalışmalar
la ve Dünya Bankası uzmanlarının da yardımları ile 
bir taslak proje ortaya konulmuştur. Uzun çalışma
ları ve hazırlıkları icap ettiren Çorum - Çankırı Kır
sal Kalkınma Projesinin önanlaşması 23 Haziran 1975 
tarihinde Waşhington'da imza edilmiş ve bu ikraz 

— 73 



M. Meclisi B : 2 2 . 11 . 1976 O : İ 

anlaşması 7/10861 sayıh Kararname ile onaylanarak 
2S Kasım 1975 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış
tır. Gerekli formaliteleri tamamlanan proje 23 Ocak 
1976 tarihinde fiilen uygulanmaya konulmuştur. 

Çorum ve Çankırı illerinin kırsal kalkınmasına 
büyük katkıda bulunacak bu proje pek çok Bakanlık 
ve kuruEuşu içine alan bir entegre kalkınma projesi
dir. Genel Koordinatörlüğü Bakanlığımızca yapılan 
bu projenin uygulanmasında görev alan kuruluşlar, 

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 
c) Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü 

(TEK) 
d) Köy İşleri Bakanlığı 
e) Toprak - Su Genel Müdürlüğü 
f) Yol - Su Elektrik Genel Müdürlüğü (YES) 
g) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
h) T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
ı) Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
j) Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
k) (Çorum - Çankırı Kırsal Kalkınma Proje Mü

dürlüğü) 
1) Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
m) Suni Tabiî Tohumlama ve Nesil Kontrol Ge

nel Müdürlüğü kuruluşlarıdır. 

2. İmar İskân Bakanlığının projenin hazırlan
ması ve uygulanmasında resmî bir işbirliği olmamış
tır. Ancak, Sayın İmar ve İskân Bakanı tarafından 
proje çalışmalarına gerekli müzaherette buhınulmak-
tadir. 

3. Çorum - Çankırı Kırsal Kalkınma Projes5 Hü
kümetimizle Dünya Bankasının işbirliği ile hazırlan
mış olup finansman kaynağının tamamı Dünya Ban
kasınca karşılanmaktadır. Toplam olarak 2 261 900 000 
T.L. (161.6 milyon dolar) tutarındaki proje harca
malarının % 46'hk 75.0 milyon dolarlık kısmı Dünya 
Bankası kredisi ile karşılanacaktır. Geriye kalan 
% 54'lük 86.6 milyon dolarlık kısım ise mahallî kay
naklardan sağlanacaktır. 

Dünya Bankasından temin edilecek 75 milyon 
dolarlık kredinin harcanması belli bir prosedüre gö
re olmaktadır. Bu krediler peşin olarak önceden öden
memekte fakat ilgili kuruluşlar belli miktarlarda har
cama yaptıkça karşılığını Dünya Bankasından talep 
etmektedirler. Yalnız dış ülkelerden bu proje için 
ithal edilmesi gerekli makine - teçhizatın bedeli ban
kaca Uluslararası ihaleyi kazanan firmalara öden
mektedir. 

Bu tarihe kadar kredi talep eden ve karşılığı olan 
yaklaşık 650 000 dolan yurda getiren tek kuruluş 
Devlet Su İşleri GeneS Müdürlüğü olmuştur. Bu ku
ruluş proje öncesi dönemde başîayan Çorum Bara
jı inşaatı için yaptığı harcamaların belli bir oranı
nı Dünya Bankasından talep etmiş ve karşılığını dö
viz olarak getirtmiştir. 

Projenin uygulanmasında görev alan kuruluşlar
dan her biri harcama yaptıkça karşılığı krediyi Dün
ya Bankasından talep edeceği için her kuruluş yapa
cağı iş oranında döviz talep etmeye yetkili olmak
tadır. Kredi talepleri Maliye Bakanlığı ve Bakanlığı
mıza bağlı Çorum - Çankırı Kırsal Kalkınma Pro
jesi Müdürlüğünün bilgisi içinde yapmaktadır. 

Çorum - Çankırı Projesi entegre bir kırsal kal
kınma projesidir. Tarımın değişik alt sektörlerini içi
ne aldığı gibi içme suyu, elektrik temim, yol yapı
mı gibi kırsal a l yapı inşaatını da kapsamaktadır. 
Bu tip bir proje ülkemizde yeni olduğu gibi Dünya
nın diğer ülkelerinde de oldukça yeni uygulanan pro
jelerden sayılmaktadır. Ancak, Dünya Bankası kre
disi ile Türkiye'de uygulanan başka tarım projeleri 
de bulunmaktadır. Bunlar Seyhan projesinde olduğu 
gibi sulama projesi, hayvancılığı geliştirme için bazı 
bölgelerde uygulanan hayvancılığı geliştirme pro
jeleri, Güney illerimizde uygulanan yaş meyve ve 
sebze ihraç projesi ve yine sulama maksatlı Ceyhan 
Asiantaş projeleri gibi bazı özel konuları içine alan 
tek veya birkaç maksatlı tarımsal geliştirme proje
leridir. Bunlardan yalnız Seyhan Sulama Projesi 
1952 yılında başlamış olup diğerleri 1970'Ierde başla
mıştır ve çalışmalar devam etmektedir. 

4. Çankırı - Çorum Kırsal Kalkınma projesinin 
gerçekleşmesi için Bakanlığımız her Hükümet dö
neminde proje ilgilileri ile lüzumlu temastan yapmış 
ve gerekli çabalar sarfedilmiştir. 

2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gire
sun Et Kombinasına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özel'ın yazılı cevabı. 
(7/1401) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gıda -Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınhnasına 
delâlet Duyurulmasını rica ederim. 

15*9.1976 
Giresun Milletvekili 

Orhan Yılmaz 
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Soru : 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün 1975 

yıh yatırım programına girmiş bulunan 75-C-010 -̂040 
proje nohı Giresun Et Kombinasının 1976 yılı sonu
na yaklaşıldığı halde halen yapımına başlanılma
mış ve bu konuda gerekli hazırlıkların biîe yapıl
mamış olmasının nedenleri nedir? 

Doğu Karadeniz bölgesinin ihtiyaçlarını gider
mesi ve bölgenin ekonomik kalkınması, bölgede 
hayvancılığın gelişip yaygınlanması gibi çok olum
lu sonuçları, düşünülerek plan ve programlanmış bu
lunan bu yatırıma hangi tarihte başlanacak ve han
gi tarihte bitirilmiş olacaktır? 

Adı geçen yatırımın gerçekleşmesi ve bu yatı
rımın ihtiyacı olarak projede öngörülen günlük 80 
büyük baş ve 1 400 küçük başhayvan kesimi için böl
gede besi hayvancılığının geliştirilmesi düşünülü
yor mu? Bu konularda çalışmalar yapılıyorsa bu 
çalışmalar hangi safhadadır? 

T. C. 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 1 . 11 . 1976 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1449 
Konu : Sayın Orhan Yılmazın ya
zın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 29 . 9 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1401-4787/37935 sayıh yazı. 
21 . 10 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 1401-4787/ 

37935 sayıh yazı. 
Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz tara

fından; Giresun Et Kombinasına ilişkin olarak; Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı
nın iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancıhk 

Bakanı 

Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz'ın Gire
sun Et Kombinasına ilişkin yazılı soru önergesi ce
vabı. 

1975 yılı yatırım programına dahi! bulunan Gire
sun Et Kombinası programının kuruma intikâlini 
takiben ve 1975 yılı başında yer tespiti için, mahal
line heyet gönderilmiştir. 

Ancak; Giresun'un gerek coğrafî dorumu gerek
se merkez ilçede kombina yapımına elverişli arsa 

aranması ve topoğrafik açıdan imkânsızlıklar isteni
len vasıfları ihtiva eden bir yerin bulunmasını zor
laştırmaktadır. Aranılan nitelikte olup, mevcudu da 
çok az oüan yerler, gençlikle varlıklı kişiler elinde 
bulunduğundan, çok pahalı olan bu yerlerin rayiç 
bedellerle alınması mümkün olamamaktadır. Mese
lâ ba gibi arazilerin 200 T.L. M2 civarında alınması 
mümkün olabilecektir ki asgari 100 000 M2'lik bir 
araziyi gerektirecek kombina arazisinin yine asgari 
yirmi milyon T.L.'na satın alınması daha başlangıç
ta kuruluş giderlerini çok önemli ölçüde etkilemek
te olduğundan ekonomik açıdan büyük mahzur do
ğurmaktadır. 

1975 yılı başından günümüze kadar, yer temini 
için Giresun'a 6 defa heyet ve eleman gönderilerek 
konuya gereken önem ve çaba gösterilmiştir. Büyük 
güçlüklerle yürütülen bu çalışmalar neticesinde, bir 
arsanın alınması kesinleşmiştir. 

Satış formalitesinin tekemmülünü müteakip der
hal ihaleye çıkarılarak, tesis, programdaki müddeti 
içerisinde ikmal edilmek üzere inşaatına başlanıla
caktır. 

Kombina inşaatının gerçekleşmesini müteakip böl
gede geniş çapta besicilik projelerinin uygulanmasına 
geçilmek üzere gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir. 
Besicilik projelerinin ihtiyacı olan hayvan vaı lığının 
büyük bir kasnımın mahallen sağlanması zarureti böl
ge hayvancılığının gelişmesini otomatikman olumlu 
yönden etkileyeceği tabiîdir. 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 1976 
yılı tütün avansına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/1403) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica ederim. 

Saygılarımla. 16.9.1976 
İzmir 

Neccar Türkcan 

1. — 1974 yılı Sayın Ecevit Hükümeti zamanında 
uygulanmaya başlayan ve Ağustos ayı sonuyla Eylül 
ayı başında tamamlanan tütün avansı bu yıl halen 
neden verilmemiştir? 

2. — 1974 ve 1975 yıllarında kilo başına 250 ku
ruş olarak tütün üreticisine verilen avans 1976 yılı 
birim fiyatlarının artmış ohnasıyle önemini kaybet
miştir. Bu nedenle kiloda en az 500 kuruş tütüncü
ye avans vermeyi düşünüyor musunuz? 
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3. — Ramazan Bayramının yaklaştığı şu günlerde 
tütün üreticisi bütün parasını ve kredüerini ürününe 
yatırdığı için parasız durumdadır. Tütün avansının 
gecikmesi üreticinin çoluk çocuğunun geçim ve bay
ramlık giyimini temin etmesi için karaborsa satış
ları hızlandıracağından bu davranışınızın karabor
sacılara yaradığının farkında mısınız? 

Üreticiyi kollayarak en hızlı şekilde avans verme
yi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 1 . 11 . 1976 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 04-1-8760 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

29 . 9 . 1976 günlü ve 7/1403-4789/37937 sayılı ya
zılan. 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın yuka-
nda kayıtlı yazınız ekinde alınan 1976 yılı tütün avan
sı hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı 3 nüs
ha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel 
Bakam 

1976 yılı tütün avansı hakkında İzmir Milletvekili 
Sayın Neccar Türkcan'ın 6 . 9 . 1976 günlü yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 

24 ncü maddesi gereğince rüçhan hakkından yararla
narak, harmanlanmızın ihtiyacı olan tütünleri piyasa 
açılış tarihinden evvel belirlemek anıacıyle, malum
ları olduğu üzere Tekel İdaresince tütün ekicilerine 
avans verilmektedir. 

Bu dağıtım, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 46 ncı maddesi gereğince, ekicilerin ve
recekleri ürün bildirimine göre veya aynı Kanunun 
47 nci maddesi gereğince Tekel tarafından tespit edi
len miktara göre düzenlenen, tütün ekim cüzdanla
rında yazılı üretim miktarı esas alınmak suretiyle ya
pılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususlar ve düzenlenen tevzi 
planı gereğince, Ege Bölgesinde 1974 ürünü için 
70 424 ekiciye, 108 718 000 lira ve 1975 ürünü için 
72 396 ekiciye, 132 821 000 lira ve bu yıl için de 
135 000 000 liranın, Eylül içinde başlanarak Kasım 
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1976 sonuna kadar dağıtımı için gerekli emir veril
miş bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, anason alı
mına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/1404) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplanduılması hususunda 
aracılığınızı saygılanmla rica ederim. 14.9.1976 

Muğla 
HalU Dere 

Geçenlerde radyo ve televizyon haber bültenlerin
de anasonun Bakanlığınızca alınacağı kamuoyuna du
yuruldu. Dünkü haber bülteninde ise alımlann 30 Ey
lülde biteceğini, geri kalan anasonun Ant - Birlik 
veya Tariş'çe alınacağı açıklandı. Bu durumda iki ha
berin çelişki içinde oluşu bazı soruların cevaplandınl-
ması gereğini doğurmaktadır. 

Soru : 
1. — Radyo ve televizyonda anasonun Bakanlığı

nızca alınacağına ilişkin, haber, bilgileriniz altında 
mı yayınlanmıştır? Yayınlanmış ise; 

2. — Anasonun % 25'ini Tekel'in alması ile ilgili 
emri kim vermiştir? Kalan % 75 ürün, kime, nere
de ve nasıl satılacaktır? 

3. — Anason bir Tekel maddesi midir? Değil ise, 
rakı bir Tekel maddesi olduğuna göre anasonu rakı
dan nasıl ayırabilirsiniz? 

4. — Anasonun Tekel maddesi olmadığına ilişkin 
Ticaret Bakanlığı bildirisi var mıdır? Var ise, Ba
kanlığınca anasonun Tekel maddesi sayılmasına iliş
kin bir karar alınması düşünülmekte midir? 

5. — İzmir, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve Kütah
ya illerinde üretilen anasonun Tekelce alındığı doğru 
mudur? Doğru ise diğer illerdeki ürün için aynı işlem 
neden yapılmamaktadır? 

6. — Anason ürününü geçen yıl üretip satanların 
ürünlerinin ancak % 25'i alınacağına göre bu yıl ana
son üretenlerin Tekelce hiçe sayılma nedeni nedir? 

7. — Muğla'nın Seki bucağı ve köylerinde ana
son ekiminin % 80'i yapıldıktan sonra Bakanlığını
zın kısıtlama emri üreticiye ulaştığına göre burada 
suçlu ekici mi olacaktır? 

8. — Tekelce ürünün % 25'i alınmakla kalan ürün 
tüccara peşkeş mi çekilecektir? 
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9. — 60 - 100 kg. anasonunu satmak üzere üreti
cinin Seki bucağından İsparta'ya» Antalya'ya veya Fet
hiye'ye gitmeye zorlanması Cephe Hükümetinin hiz
met anlayışına uygun düşmekte midir? 

10. — Anasonun tamamının Tekelce alınarak ilk 
haber bülteninde yer alan bildirinizdeki sözünüzü 
tutmayı düşünüyor musunuz? 

11. — Seki bucağı halkının geçimi anasondan ol
duğuna göre, anasonun tamamının alınmaması bu hal
kı geçim sıkıntısına itmek olmayacak mıdır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 1 . 11 . 1976 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 04-1-8581 

Konu : Anasonla ilgili yazılı soru öner
gesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlüğü) 

7/1404-4790/37938 sayılı ve 29 . 9 . 1976 günlü ya
zıları. 

Anason alımları ile ilgili olarak ilgi yazınız ekinde 
alman Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 19.9.1976 
tarihli yazılı soru önergesi cevabı 2 nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Anason alımları hakkındaki, Muğla Milletvekili 
Halil Dere'nin 14 . 9 . 1976 günlü yazılı soru öner
gesinin cevabıdır. 

1. — Sayın Bakanımı/ Orhan Öztrak tarafından 
1976 ürünü anason alımı ile ilgili olarak verdiği ba
sında ve TRT'de de yayınlanan demecinin örneği 
aşağıda çıkartılmıştır. 

«1976 ürünü anason fiyatlarının Hükümet prog
ramında yazılı olduğu üzere sosyal adalet prensipleri
ne dayalı olarak üreticinin korunması ve alın teri 
karşılığının tam olarak verilebilmesi için üretici lehi
ne hareket edilmiş ve bütün tedbirler ahnmışdır. 

Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığı tarafından ya
pılan ortak çalışmalar sonunda 1976 ürünü Anason' 
un Tekel ve Satış Kooperatifleri kanalı ile tamamı
nın alınması programlanmıştır. 

Bu görevi ifa etmek amacıyle Tekel'in alımları 
yanında Denizli Bölgesinde «Tariş» İzmir Pamuk Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliği, Muğla ve Antalya 
Bölgelerinde ise «Antbirlik» Antalya Pamuk Tanm 
Satış Kooperatifleri Birliği görevlendirilmiştir. 

Birlikler, alımları Tekel tarafından uygulanan 
esaslar dahilinde yürüteceklerdir. Bu suretle 1976/ 
1977 mahsulü anasonun tamamı doğrudan doğruya 
üreticiden ve belge aranmak kaydıyle, görevlendirilen 
kuruluşlar tarafından herhangi bir gecikmeye mey
dan verilmeden alınmış olacaktır.» 

Daha sonra Radyo ve Televizyonda çıkan haber
lerle Bakanlığımızın bir ilişkisi yoktur. 

2. — 1975 yılında Tekel 5 000 ton Anason ihti
yacına karşılık üretici elinde bulunan 7 500 ton ana
sonun üreticilerin güç durumda kalmamaları için ta
mamını satın almıştır. Bu yolla Tekel ambarlarında 
bir yıllık anason stoku birikmiştir. Anason çok kısa 
bir sürede esansını kaybederek işe yaramaz bir seki
le dönüşmektedir. Son yıllarda anason iç piyasa fi
yatlarının dışa oranla yüksek olması ihraç olanakla
rını da büyük ölçüde kısıtlamış bulunmaktadır, öte 
yandan bu ürünün içte Tekel dışı kullanım alanları 
da yok gibidir. Üretimin son yıllarda üreticilerce ge
lişi güzel attırılması bu günkü dar boğazı doğurmuş 
bulunmaktadır. 

Yukarıda sıralanan nedenler dolayısıyle Tekel 
1975 yılında üreticiden satın aldığı miktarın 1976 da 
1/4'ünü alacağı, bu miktarlara tekabül edecek oran
da tohumluk dağıtacağı ve ilk defa ekim yapanlara, 
tohumluğunu Tekel'den almayanlardan hiç bir şekilde 
alımda bulunmayacağı daha önceden uygun yollarla 
üreticilere duyurmuştur. 

Üreticiler bu uyarıyı dikkate alsalardı bu konuda 
hiç bir sorun olmayacaktı. 

1976 ürünü anasonların % 25 inin alınması emri 
çok önceden yapılan program gereğince Tekel Genel 
Müdürlüğünün önerisi üzerine Bakanlığımızca veril
miştir. 1976'da üretim 9 310 ton olarak tahmin edil-
miştfi'. Tekel alımlarından sonra üretici elinden kala
cağa sanılan 6 000 7 000 ton dolaylarındaki anason
ların ne şekilde değerlendirileceği hususu Bakanlığı
mız, Ticaret Bakanlığı, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden olu
şan bir komitece incelenmiş ve düzenlenen 26.8.1976 
tarihli protokolla anılan anasonların Denizli Bölge
sinde «Tariş» Pamuk Tanm Satış Kooperatifleri Bir
liğince Antalya ve Muğla Bölgesinde ise «Antbirlik» 
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Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince satın 
alınması kararlaştırılmıştır. 

3. — Anason bir Tekel maddesi değildir. Ekim 
ve üretimde hiç bir kısıtlama yoktur alım ve satım 
serbesttir. Dileyen anasonunu dilediği yere satabilir. 
Tekel'in içki yapımında kullandığı anason yanında 
pek çok ilk madde daha vardır. İçki yapımında kul
lanılan hiç bir ilk madde Tekel maddesi değildir. 

4. — Anasonun Tekel maddesi olmadığına ilişkin 
Ticaret Bakanlığı bildirisi yoktur. Ancak yukarıda 
arzedilen 26 . 8 . 1976 tarihli protokolün 2 nci mad
desi gereğince içinde bulunduğumuz yılda ilgili Ba
kanlıklar arasında anason üretim planlamasına iliş
kin çalışmalar yapılacaktır. 

5. — İzmir Bölgesinde ülkemizin en kaliteli ana
sonlarının yetiştirilmesi ve Balıkesir, Eskişehir ile 
Bursa illerinin ise üretim miktarlarının diğer bölgele
re oranla çok düşük düzeyde olması nedenleriyle bu 
bölgelerdeki ürünlerin tamamı satın alınmıştır. 

6. — Anasonla ilgili Tekel Başmüdürlüklerine 
ekim zamanından önce yapılan duyuru ile bu Baş
müdürlüklere bağlı ünitelerden tohumluk anason al
mayan veya ilk defa ekim yapacak üreticilerden 1976' 
da anason satın alınmayacağı uygun yollarla üretici
lere duyurulmuştur. 

7. — Tekelce kısıtlama emri anason ekimi yapıl
mazdan önce tüm üreticilere duyurulmuştur. Bu ko
nuda aynı üretim bölgeleri içerisinde bulunan Antal
ya ve Burdur Valiliklerinin 3 . 8 . 1976 tarih ve 
1/299 sayılı, 21 Temmuz 1976 tarih ve 711 sayılı 
anasonla ilgili olarak Tekele gönderdikleri yazıların
da bu hususu teyit etmektedirler. 

8. — Tekelce ürünün % 25 ine yakın bir kısmı 
alınmıştır. Ticaret Bakanlığınca «Tariş» ve «Antbir-
lik'e» geriye kalan anasonların alınması için talimat 
verildiği anılan Kooperatiflerin Tekel'den alım için 
teknisyen ve malzeme isteminden aalaşılmsştır. 

9. — Tekelin Muğla Bölgesindeki anason alımları 
Fetîr'ye ilçesine bağlı Seki bucağında yapılmaktadır. 
Kooperatiflerce aynı yerde alım yapılıp, yapılmaya
cağı Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir konudur. 

10. — Eu hususla ilgili cevap (1) de verilmiştir. 
11. — Yukarıda çeşitli maddelerde de belirtildiği 

üzere Seki bucağındaki anasonların tamamı Tekel ve 
«Antbklik» ce alınmış olacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakam 

5. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, yağ 
üretim ve. ithaline ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı 
Halil Basol'un yazılı cevabı. (711417) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gereken işlemin ya
pılmasını rica ederim.; 

Saygılarımla. 22 . 9 . 1976 
İstanbul Milletvekili 

Şükriye Tok 
Soru : 
1. — 17 Eylül 1976 tarihli Politika Gazetesinde 

«Milyonlarca dolarlık yağ ithal edilirken, binlerce 
ton ayçiçeği tohumu çürümeye terk edildi» başlığı 
ile bir haber yayınlanmıştır. Bu haberde söz konusu 
edilen olay hakkında ilgili makamlar soruşturma aç
mayı düşünüyorlar mı? 

2. — Ayeks Yağ Fabrikasının bahçesinde (istan
bul Büyükçekmece) binlerce ton ayçiçeği çürümeye 
terk edilmiştir. Geçen yıl mahsulü olan bu ayçiçek-
leri fabrika tarafından neden işlenmemiştir? 

3. — 19 Temmuz 1976 tarihli Günaydın Gazetesi
nin 3 ncü sayfasında «Ayçiçek yağı fiyatlanna dolay
lı zamlar yapılmaya başlandı. Teneke zammını plastik 
şişeli yağlara da uyguladılar» başlıklı bir haber çık
mıştır. Halen de söz. konusu edildiği gibi Komili Yu
dum ve Olin firmaları tenekeye zam yapıldı diye, 
plastik şişeli ayçiçeğine de zam yapmışlardır. Bu fir
malar fiyat kontrol komitesinden izin aldılar mı? 
Bunlar hakkında bugüne kadar bir işlem yapılmış 
mıdsr? 

4. — tthal edilen ucuz fiyatlı palm yağı, koko 
yağı ve soya yağının ayçiçeği yağı içine karıştırıla
rak satıldığı yolunda «özellikle salat marka ayçiçeği 
yağı için» piyasada bir söylenti dolaşmaktadır. 

Bakanlığınız veya diğer ilgililer bu konuda bir 
kontrol yaptı mı? 

5. — Eğer bir firmanın ayçiçeği veya zeytinyağı 
içine daha ucuz başka cins yağ karıştırdığı saptanırsa 
yürürlükteki yasa ve mevzuata göre bu firmaya ne 
gibi bir ceza verilebilmektedir? Bu şekilde ceza al
mış bir firma veya firmalar var mıdır? 

6. — Hangi firma ve kişiler ne miktar, hangi cins 
ham yağ ve margarin ithal etmişlerdir? 1975 - 1976 
yıllan için ayrı ayrı bu firma ve kişilerin isim ve yağ 
cinslerine göre ithal miktarları nelerdir? 

7. — Geçen yıl kurulması düşünülen «yağ ithal 
fonun »dan neden vazgeçildi? 
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8. — Tütün tohumu ve çay tohumundan yağ elde 
edilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır? Konu ile ilgilenen uzmanlar, yalnız tütün to
humunun değerlendirilmesi ile yılda 15 bin ton yağ 
elde edileceğini ifade etmektedirler. Bu konuyu ince
lediniz mi? 

9. — 1976 yılında yağ ithali devam edecek midir? 
10. — Türkiye'ye ithal edilen yağların cinslerine 

göre ortalama ithal fiyatları 1975 - 1976 yıllan için 
kaç dolar olmuştur? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 1 . 10 , 1976 

Dişticaret Genel Sekreterliği 
İthalât Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 20 - 4<#) - 11304 
Konu : Önerge Hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğüne 

Ilgİ : 5 . 10 . 1976 tarihli ve 7/1417/4820/38116 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok'un nebati 
yağ üretimi ve ithalâtına ilişkin yazılı soru önergesin
de yer alan hususlar sırası ile aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

1 - 2 . — Bakanlığımın denetim ve gözetimi altın
daki yağlı tohumlar T. S. Kooperatiflerinde ayçiçeği 
tohumlarının çürütüldüğü söz konusu değildir. An
cak, önergede adı geçen Ayeks ve diğer özel sektör 
yağ fabrikaları Bakanlığımın denetimine tabi olmadı
ğından bunların hammadde stoklan ve üretim durum
ları bilgimiz dışında kalmaktadır. 

3. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 435 
No lu tedbirinde, tüketim malı üreten sanayi kuruluş
larının malın azami satış fiyatlarını ambalaj üzerine 
yazmalarının sağlanması önerisi 3003 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine dayanılarak Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca yayımlanan bir tebliğ ile uygulamaya 
konulmuş bulunmaktadır. Bu itibarla, teneke fiyatla
rındaki değişmelerin plastik ambalajlı yağlara yansı
yıp yansımadığı ve bu konuda Fiyat Kontrol Komi
tesinin bir izni bulunup bulunmadığı hususları Sana
yi ve Teknoloji Bakaııkğımn yetki ve görev alanına 
girmektedir. 

4 - 5 . Gerek yağ standarttan ve gerek ihracatta 
mecburi olarak uygulanan diğer tarım ürünlerine 
ait standartlar, 1705 say ıh, Ticarette Tağşişin Men'i 
ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında 
Kanun uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat 

sırasında denetlenmektedir. Yağlanıl da dahil ol
duğu her türlü standartların iç piyasadaki kontrol 
görevi ise 6973 sayılı Kanunun 2 /G ve 3/E madde
leri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait 
bulunmaktadır. 

6. Bakanlığımızda mevcut fiilî ithal istatistikle
ri, firma esasına göre düzenlenmediğinden, Bakan
lığımızdan müsaade belgesi alan firmalarca yapılan 
fiilî ithalât miktarlarının tespiti mümkün bulunma
maktadır. 

7. Bilindiği üzere, ham yağ ithalâtının amaçla
rından biri de, sanayiciye ucuz hammadde temin edi
lerek, mamul yağ fiyatlarının düşük düzeylerde tu-
tuüabihnesidir. İthal malı ham yağlarda fon tesisi 
ise, bu amacı zaafa uğratacağından, Bakanlar Ku
rulunca söz konusu uygulamadan sarfınazar edilmiş
tir. 

8. Bitkisel yağ açığımızın yurt içi üretimle ka
patılması konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. 
Bu arada tütün ve çay tohumunun ihtiva ettiği yağ
lardan da yararlanmak amacıyla gereken etütler ya
pılmaktadır. 

9. 1976' - 1977 sezonu ihtiyacı için, yerli üreti
mi bulunmayan ve margarin imalinde kullanılan, 
soya, palın ve koko yağlarının ithalini teminen yal
nız margarin imal eden fabrikalara kısıtlı olarak 
tahsis yapılmaktadır. 

10. İthal malı yağların ortalama fiyatları şöy
ledir: 

($ ton) 
1975 1976 

Soya yağı 734,— 592,— 
Palm yağı 521,— 468,— 
Koko yağı 498,— 562,— 
Margarin 846,— 797,— 

Bilgi edinilmesi müsaadelerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakam 
6. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 

1975 - 1976 yıllarında bedelsiz ithalât yoluyla Tür
kiye'ye giren otomobil sayısına ve topbım değerlerine 
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/1435) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gereken işlemin ya
pılmasını rica ederim. 

İstanbul 
Şükriye Tok 
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Soru : 
1. 1975 ve 1976 yılında ayrı ayrı bedelsiz itha

lât yoluyla Türkiye'ye kaç tane otomobil ithal edil
miştir? Bunların 1975̂  ve 1976 yılları için ayrı ayrı 
toplam değerleri nedir? 

2. Bu uygulama daha ne kadar sürecek? Bu uy
gulamanın Türkiye ekonomisine yararlı olduğu inan
cında mısınız? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 1 . 11 . 1976 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İthalât Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 20-400 
Konu : önerge Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 14 . 10 . 1976 

tarihli ve 7/1435/4850/38304 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok'un ilgi
deki yazılarına ekli, bedelsiz ithalât yoluyla memle
ketimize giren otomobillere ilişkin yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 11 . 8 . 1962 tarihli Resmî Gazete
de yayımlanmış bulunan «Türk Parası Kıymetini Ko
ruma hakkında 17 sayılı Karar» hükmü gereğince, 
bedelsiz ithalât uygulaması Maliye Bakanlığınca yü-
rürtülmektedir. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

7. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, Muğla 
ili ve ilçelerinde üretilen bala, taban fiyat verilip ve
rilmeyeceği ve ihracına ilişkin sorusu ve Ticaret Ba
kanı Halil Basol'un yazılı cevabı. (711466) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

7 . 10 . 1976 
Muğla 

Ali Döğerli 

Muğla ilinin Marmaris - Fethiye - Ula - Köyceğiz 
Muğla merkez, Yatağan, Milas, Datça ve Bodrum il
çelerinde bol miktarda ve iyi kaliteli bal üretilmek
tedir. Ve onbinlerce ailenin de geçim kaynağıdır. Son 
yıllarda Hükümetin ilgisizliği nedeniyle bu ürünler 

2 . 11 . 1976 O : 1 

üreticinin elinde kalmış ve fiyatı da düşerek köylü
den 12 lira gibi düşük fiyattan alınmaktadır. Bu 
sırada aynı bal büyük kentlerde perakende olarak 
60 ilâ 80 lira arasında satdmaktadır. 

Geçen yıllarda özel firmalarca dış ülkelere ya
pılan ihracat da durmuş vaziyettedir. 

1. Hükümet şifalı ve esaslı bir gıda maddesi olan 
bala taban fiyatı vermeyi düşünüyor mu? 

2. İhracat yönünden bir girişimi var mıdır? 
3. Üreticiyi ve aynı zamanda tüketiciyi de koru

mak için ne gibi önlemler düşünmektesiniz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 1 . 11 . 1976 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 15-2-57/76 

Konu : Muğla Milletvekili Ali Dö
ğerli'nin 7 . 10 . 1976 tarihli öner
gesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 15 . 10 . 1976 

tarih ve 4905/38563 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Ali Döğerli'nin bala ta

ban fiyatı verilip verilmeyeceği hususundaki ilgi ya
zınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen 7.10.1976 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş olup, bu konu
daki cevaplarımız aşağıda gösterilmiştir. 

1. Destekleme alımları geniş bir üretici kitlesi 
tarafından büyük miktarlarda üretilen ve aynı za
manda ihracata dönük olan ziraî ürünlere tatbik edil
diği cihetle, bala destekleme alımı yapılması ve do-
layısiyle bir taban fiyatı tespiti düşünülmemektedir. 

2. Son 3 yıllık bal ihracatımız aşağıda belirtil
miştir. 

1974 1975 1976 (8 aylık) 
Kg. $ Kg. $ Kg. $ 

8.546 8.976 53.980 68.684 165.340 200.570 

Tablonun tetkikinden de görüleceği üzere, bal ih
racatımız artan bir seyir takip etmekte olup, ihra
catı tamamen serbest ve hiçbir kısıtlamaya tabi de
ğildir. 

3. Gerek üretici ve gerekse tüketicinin ihtiyaçla
rı bölgede kurulu tarım satış kooperatifleri tarafın
dan karşılanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

2 NCİ BİRLEŞÎM 

2 . 11 , 1976 Sah 

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 i 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

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

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

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 ajılmasına ilişHn 
önergesi, (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh 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 OM Mavioğlu ve 10 adka-ı 
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek amat 
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 Arash ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumuı 
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyaı 
rmca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner* 
gesi. (10/21) 

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

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
iafkadıaşmın, Frintaş NaMiyait ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama-i 
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millîet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arası 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar-s 
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak 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 Buklanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Türner ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç vs benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclis» İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

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

13. — Afyon Karahis'ar 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 
îamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

15. — îçel 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 (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amaç;yle, Anayasanın 88 nci, 

2 — 

] Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/31) 

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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/32) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

21. — Bolu Milîfîvekili Abdi Özkök ve 15 arka-
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 

j saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec-
j lisi tçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec

lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 
S 23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar

kadaşının, Yahya DemireTe ait Orman Ürünleri ve 
•İ İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil-
I ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
i amacıyle Anayasanın 88 nçi, Millet Meclisi Içtüzü-



günün 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 âma-
sıyle 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 ükelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarımca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın* 
tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap» 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (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 
arkıdaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı* 
lığının sorunlarını tespit edecek 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 İçtüzüğümün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına üişkin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çaüşıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına 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-> 
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis 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. ~r- 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 İçtüzüğünün 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 Tunceli'n" öğrencilerin öğrenim olanağını 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/56) 

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

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşmın, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 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 yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtü^ 
züğüuün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

48. —r 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açsimasma ilişkin önergesi. (10/63) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 önc.-gesi. (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
tırması açılmasına ilişkin önergesi, d0/66) 

54. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

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

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. (10/69) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver 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 
İçtüzüğünün 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 Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 
basına intikal eden, Soma Termik. Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini konıyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

65. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzüı 
günün 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 davı 
ranışları saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Mil-* 
let Meclisi içtüzüğünün 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 sorumlularım saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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
rumların» ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi, içtüzüğünün Î02 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10|/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 içtüzüğünün 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 101 
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. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi, (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşıruı 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

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

77. — Çanakkale Milletvekili Orfian Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 neü 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 dağılımınm dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü, maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin 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 İçtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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. — içel 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
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 amacıyle, 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 Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptarriak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/104) 

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

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

96. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zadfcteıyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtü-
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züğünün 1Ö2 ve 103 ncü malddlelerti uyarınca bir Mec- j 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

97. — Balılkeisıir Mi'letveM'I Sadullaih Usumi ve i 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono-
ınüsüne yararlı olacak tedbirlerin saptanması amaoıy-
Ie, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
'102 ve 103 ncü (maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenlerini ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

100. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunmasını ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, j 
(10/111) 

101. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

102. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde- [ 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

103. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin Önergesi. (10/114) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru* 
ya çevrilmiştiri 

104. — Afy'onkarahisar Mileltvekilıi Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 109 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/115) 

106..— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

107. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

108. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenci}'e ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

109. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iiş'kin önergesi. (10/119) 

110. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün Î02 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/120) 

111. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka-
idaişıniin, Haltıay il sınırları içerasinide'ki Hadime arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Amayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec-: 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 



112. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyag'il ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

114. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve l\ 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

116. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/126) 

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

3, — Hakkâri Milletvekili Mikâil 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 soı 
ru önergesi. (6/33) 

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

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

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

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 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, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

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

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

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 Yıldırıhı'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak ili 
çeşme bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş-ı 
leri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/58) 
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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 Milletveküi Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

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

25. — Antalya Milletvekili îhsan 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. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

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

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

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

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

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmazdın, 
[ürk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 

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

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

37. — içel Milletvekili Nazım 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. — îçel 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 Milletveküi Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

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

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkul! ere 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 içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 
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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 Sabri 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 ilişkin 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. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
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 Kaynakİar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

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

65. — İstanbul 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, 
1918 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 alanlara 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 kararma 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, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi. 
(6/136) 

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
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'nıc, 
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 ye 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) 

| - 89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz-

I lü soru önergesi. (G/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'nın, 
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 zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

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

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

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

96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar-. 

I larma 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 

j ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 
S 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-

j 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 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış -bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (#) 

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

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

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

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

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

109. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmaları uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü seza önergesi. (6/1S2) 

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-
îıfnun, Basın Yayın G^nel Müdürlümü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/197) 

(*) 
112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-

in, 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" n bir 
şahsın.işi ile i-giH konuşmasına ilişkin .Devlet Haka
nından (Başbakan Yardımcısı) jözKi soru önergesi. 
(6/199) (*) 

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

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadolu 
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-ı 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner-: 
gesi. (6/203 (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu% 
mm, 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. — İstanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, Ba-; 
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne nişkin Başbakanı 
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/2G9) (*) 

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-* 
iü som önergesi, (6/2Î0) (*) 

123. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-' 
ya'uın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

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

125. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakam Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka-i 
demişinin açılmasını geciktirmesine i1;şkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi^ 
(6/T 95) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sonu 
su. (6/196) 
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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 Evliyagü'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, İstanbul 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 T Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
aban 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 mağazalaıina ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından scıiii soru önergesi. (6/230) (*) 

1-37. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6,231) (*) 

138. — Siirt Milletvekili Nebil 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) 

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

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

143. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul 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 alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim bakanından sözlü soru 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) (*) 

14b. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçmtaş'ta bulundurulmasına 
iiişk-in Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

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

150. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri 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) (*} 
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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 İliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 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. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2İ4) 

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

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

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

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazı 
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 ve 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'm, 
eylemli öğrenci olayları üe alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözM 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
seköğrenim 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) (*) 
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181. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-

oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/216) 

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

183. — Adana Milletvekili îlter 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'ııun, 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 Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

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

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
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 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

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

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
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 
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
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

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

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

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

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 Bakırlı'mn, 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 Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1974 -
1976 yıllarmda Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim 'Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2R0) (*) 

193. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, , 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklayan genelgeye iliş- ; 
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) i 
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20ı7. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-

lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

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

(*) 
209, — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin 3aşbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

210.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giî'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 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

214. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 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 soru önergesi. 
(6/30,2) (•) 

216. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki NageJ 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. — Afyonkarahıisar Mİiletvefcil'i Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanı tara
fından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

219. — Afyonikaraıhiisar MiKetveküli Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 

tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından 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 kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

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

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

224. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ü1-. 
kü - Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

225. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame-i 
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. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

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

228. — Kahramanmaraş 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 eîçekti-
rilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 
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231. — Afyontoahlisar MMıdtveldli ıSüfeyman 

Muitlu'nun, İsparta Valisine ilişiklin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

232. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğret
men Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından, sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişleriyle 
ilgili beyanının yerine getiriknödiğine ilişkin Millî 
Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi. {6/326) (*) 

234. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

235. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit ocak
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

236. — tstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'm, 
1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen it
hal izin belgelerine iiişlkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

237. — tstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'm, 
demir çelik ara ürünleri ithali için transfer talebin
de bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/329) (*) 

238. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanalkkale Lisesi Müdürüne iliştin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

239. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruş
turma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

240. — tstanbul Milletvekili Engin ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimline ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/332) (*) 

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

242. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Türk 
Hava Yolları Kompüter projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/333) ('*) 

243. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin. 
Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini kötü
ye (kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 

244. — 'Afyonkarahisar MiliötveMM Süleyman, 
Mutlu'nun, Şevket DemireTin, özel kuruiuşlajrda ida
re meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

245. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin (ÇEAŞ) imti
yaz Sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/336) (*) 

246. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

247. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

248. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 

249. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iadesi 
ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/340) (*) 

250. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Kars'ın bazı ilçe ve köylerinin arazi sulama proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

251. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

252. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada 
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

253. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

254. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında 
siyasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Babanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 
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255. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İsken
derun Demir ve Çelik tesislerinde devrim yasalarına 
aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/321) 

256. — Hakkâri Milletvekili Mikail tlçin'in, Hak
kâri alinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözM soru önergesi. (6/347) (*) 

257. — Muğla Milletvekili Halü Dere'nin, Muğr 

la - Milas ilçesinde Sosyal Sigortalar Hastanesi 
yaptırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/348) (*) 

258. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

259. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Alpa-
gut - Dodurga Linyit işletmelerinin Müdürüne ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/351) (*) 

260. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) (*) 

261. — îçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Genel - İş Sendikası Genel Başkanı, Eğitim Uzmanı ve 
İzmir Belediye Başkanının Moskova'ya gidip gitme
diklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/353) (*) 

262. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

263. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

264. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSl'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

265. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Çifteler İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

266. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
j'i'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

267. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

268. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

269. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/360) (*) 

270. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi (6/361) (*) 

271. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Milas ilçesi Ören köyünün yerleşim durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/362) (*) 

272. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/363) (*) 

273. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

274. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

275. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/366) (*) 

276. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 

277. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsulleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

278. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 
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279. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tabolsunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

280. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mersin 
Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

281. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddiasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/372) 

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

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) 

3. — 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) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

4. — 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) 

5. — 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 i 424 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. (î/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

6. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün've 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraioğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/53S) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

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

X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 saydı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

X 10. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

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

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S, Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 13. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi-': 12.5.1976) 
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X 14. — 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. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 16. — 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) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm,., 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan islâm 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 19. — 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 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma jtarihi : 13 , 5 . 1976) 

X 21. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap

tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar •* 
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 22. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasının 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 23. — 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) 

24. — 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 Plân komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19,4.1976) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Uiu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf' Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
(kanun teklifi ile Afyonkarahisar Müeıtvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar 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) 

26. — 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. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 1 1 . 2 .. 1975, 
1 .7,1975, 1 4 . 5 , 1976) 
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27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar- j 
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) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, 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 içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

X 30. — 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. Se« 
natosu S, Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

31. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük- j 
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi I 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 S 7 : 1975) 

32. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 a 7 t 1975) 

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

34. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 j 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 

içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

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

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyıonıkaraıhisar Milfebvdtffi Mete Taın'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu, (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

X 39. — İstanbul 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 İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi, 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3,1976) 

40. — 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) 

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

42. — 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) 

29. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 , 1975) 
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X 43. — İstanbul 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 44. — 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) 

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

X 46. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
fahsis 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 47. — Afyonötaıraibüsar MiiMieltvielkiJıi Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve içtüzüğün 38 iici maddesi uyannca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 48. — 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) 

49. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı tş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 5 .1976) 

X 50. — 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 İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 , 7 . 1972- tarihli ve 

1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Kömis-: 
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

51. —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 
I nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

52. — 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 : 
II . 5 . 1976) 

53. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu* 
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasanı 
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı-* 
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 5 . 1976) 

54. — 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) 

55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
İsrafil 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) 

56. — 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 57. — 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 içtüzüğün 38 noi maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — 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) 
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59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve ba sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasınm 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

61. — 222 sayılı îlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 saydı 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 îlköğretim 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) 

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

64. — 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) 

65. — 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) 

66. — 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
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

67. — 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 îçtüzük teklifi ve Anayasa Korniş-» 
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta^ 
rihi : 7 .6 .1976) 

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım haüdcın-
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/419) (S,; 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8.6.1976) 

X 69. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı ; 358) (Dağıtma tarihi: 8.6.1976) 

70. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi :9 .6 . 1976) 

71. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

72. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündems alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

73. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

74. — Afyonlkarahisar Miiilieıtve'killii Mete Tan 
ve 5 arkadaşmınj sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Miilet-

. vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 
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75. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 . 1976) 

76. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1976) 

77. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
mu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 . 6 . 1976) 

78. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
210 ve 210'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1.7.1975, 
11.6.1976) 

X 79. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkında -kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı: 
204 ve 204'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 .7.1975. 
14.6.1976) 

X 80. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur 
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 

muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka-< 
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl-! 
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be-* 
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
ceklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14.6.1976) 

X 85. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet-» 

81. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun teklifine dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya-! 
pılan değişiklikler hakkında M. Meclisli Plan Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 2/348; 
C. Senatosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223'e 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
15 , 6 . 1976) 

X 82. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağtoıa tarihi : 15 . 6 . 1976) 

83. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu ranoru. (2.491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : İ t . 6 . 1976) 

X 84. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına Ödenek Verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri. (1/438, 2/28, 2/58, 2.207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513 (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 



vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Arash ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, 
Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, is
tanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 86. — Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) (S. Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi: 18.6.1976) 

X 87. — Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 88. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Milletve
kili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Millet
vekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi Nâ
zım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyonunun 
mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komis
yonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 2/144, 
2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtım tarihi : 22.6.1976) 

89. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (1/432) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

90. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 
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X 91. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 92. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Ko
nusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uy
gulanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 1976) 

X 93. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili ismail Hakkı KÖylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

94. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 .1976) 

95. — 5 . 1 .1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 96. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 neı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 97. — Tabiî Âfetlerden zarar gören çiftçilere-
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy işleri, Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 98. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adıyla istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
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Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 , 6 . 1976) 

X 99. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

100. — 1475 sayılı îş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1976) 

101. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile istan
bul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arkadaşının, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 
5.7.1976) 

102. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

X 103. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 
imzalanan hukukî ve cezaî konularda adlî yardım
laşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/335) (S. Sayısı : 587) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

104. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C, Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284) 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 , 4 . 1976, 
8 , 7 . 1976) 

105. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
île şehit bekçi Bekir Altıradağ'ın ailelerine vatanî hiz

met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 106. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 saydı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

107. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, ibra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
rit'in eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

108. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve" 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) .(S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

109. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde 
ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı fık
ralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet ve 
Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 392) 
(Dağıtma tarihi : 9 , 7, 1976) 

110. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

111. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuaıtoğlü 1915 doğumlu Daniş 
TunagiTin eşi ve kızı ile Hasan Tahsin Oğlu 1335 
doğumlu ismail Erez'in eşi ve kızı ile Sabri Oğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

X 112. — Islâmî ilimler Akademileri kanunu ta 
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
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Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
tslâmî ilimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 14 . 7 .1976-22 . 7 . 1976) 

113. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 
Milletvekili îlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah

kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 1 6 . 9 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir* 

(Millet Meclis Birleşim : 2) 


