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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez, İskenderun 
Demir - Çelik tesislerindeki işten çıkarma, arama ve 
baskılar hakkında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri'nin, 
Çanakakle'de husule gelen sel felâketi hakkındaki gün
dem dışı konuşmasına İmar ve tskân Bakanı Nuret
tin Ok, 

Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, Adıya
man'ın asayişi hakkındaki gündem dışı konuşmasına 
da İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk; 

Cevap verdiler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak 

memleketimizi ziyaret etmekte bulunan Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı Dr. Vladi-
mir Bonev Başkanlığındaki Parlamento Heyet in^ 
Millet Meclisini teşrif etmeleri dolayısıiyle kendilerine 
Başkanlıkça «Hoş geldiniz» denildi. 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam İh
san Sabri ÇağlayangiFe Devlet Bakanı Seyfi Öztürk' 
ün ve 

Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'ya'da Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in Bayındtr-
hk - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın da Mil
lî Savunma Komisyonu; 
. Üyeliklerinden çekildiklerine dair önergeleri Gene! 

Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hükümetin, dış politika konularında 12 . 6 . 1975 
Perşembe günü yapacağı gündem dışı açıklama ile bu 
açıklama üzerine siyasî parti grupları adına yapıla
cak konuşmaların İçtüzüğün 60 ncı maddesindeki sü
relerle bağlı olmaması hakkındaki Danışma Kurulu 
Önerisi kabul edildi. 

T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1974, Ocak, 
Şubat 1975 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/31) (S. Sayısı: 
173) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı, 
(1/141) (S. Sayısı: 71 ve 71'e 1 nci ek) ilgili Komis

yonun Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle 
ertelendi. 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve 
(R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (M. Meclisi: 1/292; C. Senatosu: 1/351) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 172; C. Senatosu S. Sayısı : 
486) nın gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik
le görüşülmesi onaylandı. Tasarının maddeleri kabul 
edilerek tümü açık oya sunuldu. Birleşimin sonunda 
açıklanan oylama sonucuna göre, çoğunluğun sağlana
madığı, tekrar açık oya sunulacağı bildirildi. 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yardım 
Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü 
maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim Mensupları 
Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı kurulmasına 
dair kanun tasarısı hakkındaki Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/37; C. Senatosu: 
1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. Sayısı : 431, M. 
Meclisi S. Sayısı: 69; C. Senatosu S. Sayısı: 58) ya
pılan görüşmelerden sonra reddedilerek, tasarının 
düştüğü bildirildi. 

Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi
nin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında İçişleri Komisyonu raporu, (M. 
Meclisi: 2 /1 ; C. Senatosu: 2/217) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 78; C, Senatosu S. Sayısı: 953 ve 953'e ek) 
yapılan gömşmelerden sonra kabul edilerek, Millet 
Meclisi metninin konunlaştığı açıklandı. 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/228) (S. Sayısı: 87) nin maddeleri onaylana
rak tümünün kabul edildiği bildirildi. 

11 Haziran 1975 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.16'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İçel 
Memduh Ekşi Oral Mavioğlu 

Divan Üyesi 
Siirt 

I dr is Ar ikan 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

O : 2 

1 1 . 6 . 1975 Çarşamba 

Raporlar 

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

2. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba

zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

3. — 186S sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi r 1/293; C. Senatosu : 1/353) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 188; C. Senatosu S. Sayısı : 495) (Dağıtma Ta
rihi : 11 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaır ekili Memduh Ekşi. 

DİVAN ÜYELERİ : 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini 
açıyorum. Ancak, Divan üyesi arkadaşlarımızdan sa
londa bulunan arkadaşlarımız varsa lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. Yok. 

15 dakika sonra toplanılmak üzere oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 15.05 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,20 

BAŞKAN : Başkan ekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERt : Idris Arılian (Sürt), Cemü Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşimi
nin 2 nci oturumunu açıyorum. Ancak, İçtüzüğümü
zün amir hükmüne göre, Başkanın dışında 2 sayın 
Divan üyesinin de Divanda hazır bulunması gerek

mektedir. Halen sayın divan üyelerinden birisi yeri
ni almamış bulunmaktadır. 

Başkanlığımız iki şekilde meseleyi halletme duru
mundadır. Birincisi, Millet Meclisinin çalışmasını te-

— 669 
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min edebilmekiç in, geçici bir divan üyesini hemen 
seçip çalışmalara devam etmek veya Millet Meclisini 
kapama yönündedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupundan sayın görevli 
arkadaşımız yerinde değildir. Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupundan bir arkadaşımız aday gösterilirse ge-

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, elektronik ci
hazla yoklama yapılacaktır. Lütfen sayın üyelerin, 
düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını 
istirham ediyorum efendim. 

/. — Trabzon Milletvekili Hüseyin Kadri Eyü-
boğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı yetkili amir ve memur
larının vatandaşın sorunları karşısındaki tutum ve 
davranışları hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN -—Trabzon Milletvekili Sayın Hüse
yin Kadri Eyüboğlu, Dışişleri Bakanlığı yetkili amir 
ve memurlarının, vatandaşın sorunları karşısındaki 
tutum ve davranışları ile ilgili olarak gündem dışı 
söz istediniz. Süreniz beş dakikadır, buyurun efen
dim. 

HÜSEYİN KADRİ EÜBOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Güncelliğini şu ana kadar korumuş ve bundan 
sonra da koruyacağı anlaşılan bir konuya değinmek 
istiyorum. Dışişleri Bakanlığımız mensuplarının ve 
yurt dışındaki temsilciliklerimizin vatandaşlara, ülke 
sorunlarına, görevlerine karşı ilgisizlikleri, ihmalleri 
aşan sorumsuz davranışları, zaman zaman gazete sü
tunlarında yer alır, yurt dışına gidip gelenlerin ortak 
dertleri olarak eleştiri konusu olur. Olur ama, gelin 
görün ki, o aksaklığın kökenine inilmez, nedenleri cid
diyetle araştırılmaz; bu bozuk çark da böylesine dö
nüp durur. 

Kuşkusuz dış kamuoyunun, ülkeleri üzerinde nasıl 
bir baskı unsuru olduğunu görmemezlikten gelemeyiz. 
Dünya ülkeleri bizi iyi tanımaz; tanımaya da pek o 
kadar hevesli görünmemektedirler. Onlar sevse de 
sevmese de, istese de istemese de kendimizi tanıtma
ya mecburuz, tanınmaya muhtacız. 

cici olarak çalışmalara devam edeceğiz efendim. Sayın 
Erhan?... Efendim Sayın Erhan'ın geçici olarak gö
rev yapması hususunu... 

CEMlL ERHAN (Ağrı) — Henüz istifa etmedim 
efendim. 

BAŞKAN — îstifa etmediniz, teşekkür ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler için gerekli ço

ğunluğumuz vardır. 

Bugün milletler, olaylara yepyeni bir perspektif
ten bakmakta, koşullar hükümetlerin değil, milletle
rin dostluklar kurması gereğini zorunlu kılmaktadır. 

Şu halde, Türkiye'nin, Türk halkının tanıtılmasın
da, sevilmesinde, hatasız bir dış politikanın saptan
masında, dış temsilcilerimizin hizmet anlayışları, so
rumluluk duyguları hayatî bir önem arz etmekte
dir. 

Halbuki, üzüntü ile görüyoruz ki, dış temsilcile
rimizin bazıları bekleneni verememekte, yurduna, 
yurttaşına hizmet yerine, günlerini gün etmeyi tercih 
etmektedirler. Yıllar yılı bizi temsil etsinler diye yurt 
dışına elçiler, konsoloslar, basın, kültür, turizm ata
şeleri göndeririz. İçlerinde çok yetenekli, görevini 
hakkiyle yapan kişiler olduğu muhakkak. Ancak, öy
leleri de var ki, memleketlerini, halkını doğru dürüst 
tanımazlar, yurttaşlarına tepeden bakarlar, hor görür
ler. Yüzbinlerce işçimizin günlerce, aylarca elçilik, 
konsolosluk kapılarında alâkadan, şefkatten yoksun, 
çile doldurduklarını bilirim. «Bir lokma hırka» hikâ
yesi, ana - baba ocağından kopup giden bu vatan ço
cukları, altın yumurtlayan tavuk gibidir. Türk ekono
misini bataklıktan kurtarmak için sırtlayan kahraman 
öncülerdir, mehmetçiklerdir. Onları hakir gören, te
peden bakan saygı değer temsilcilerimiz acaba neyi 
sırtlamışlardır? 

Değişen dünyaya ve bu dünyanın yeni politikası
na, Dışişleri Bakanlığımızın ayak uydurma zamanı 
gelmiş, geçmektedir. Meternit döneminin politika an
layışı ile işleri sürdüreceğini zanneden temsilcilerimi
zin genç, dinamik, belirli dünya görüşüne sahip men-

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 560 — 
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suplara yerlerini terk etmeleri onlar için de, Hükü
met için de vatan borcudur kanaatindeyiz. 

Size bir - iki somut örnek vererek ve Sayın Baş
kanın da müsamahasını rica ederek sözlerimi bağla
mak istiyorum. 

Bir Kıbrıs Barış Harekâtı yaptık. Gerek Hü
kümet, gerek Parlamento, gerek siyasî partiler, bu 
harekâtın saptanan 'hududa «Şahin Hattı» dediler. 
Alma Yunanlıların dış temsilcilerinin çok iyi bir pro
pagandası sonucu bu hatta, Avrupalılar ı«IAtilâ Hattı» 
dedi. Avrupa halkı bunu Atİlâ Halttı olarak belirledi. 
Atilâ Avrupalılarca, Avrupayı 'baştan aşağı yakıp yı
kan bir 'barbar olarak tanınır. Böylece Türklerin ba
şarılı Kıbrıs harekâtım, barbarlık olarak nitelemekte, 
Yunanlılar çok mahir bir politika izlemişleridir. 

Değerli arkadaşlarım, size bir başka somut ör
nek vererek huzurunuzdan ayrılacağım. Bu, Dışişleri 
Bakanlığı mensuplarımızın, vatandaşa karşı ne dere
ce, ne denüi bir saygı içerisinde olduklarını çok can!», 
somut; fakat acı bir örneğidir. 

Trabzonlu bir memur vatandaş (ismi Valhap 
Memer) yurt dışına gidiyor. Dönüşte Yugoslav'ya 
üzerinden geçiyor. Nişte Yugoslav polisinin saldırısı
na, tecavüzüne, darbesine maruz kalıyor. Koma ha
linde trene sokuluyor, Kapıkule hudut kapısına 
7 . 7 1974 tarihindeki dövülmeden sonra 9 . 7 .1974 
te inlddriliyor. 14 7 . 1974te Cerrahpaşa (hastane
sine kaldırılıyor ve 17 . % . 1974te de bu vatandaşı
mız ölüyor. Bunun üzerine vatandaşın aile efradı (ba
kınız, Dışişleri Bakanlığına 21 , t, . 1974 tarihinde 
dilekçe ile başvuruyor, cevap yok. 23 . 7, 1974'te 
yenidefn başvuruyor, cevap yok* 16 < 8 „ 1974te Zaig-
rep Konsolosluğuna başvuruyor, cevap yok. 24.8.1974 
te Belgrat Büyükelçiliğine başvuruyor, yine cevap 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu lütfen toparlayın 
efendim. ' 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Trabzon'a gittiğimde bana yakınları sızlandı, 
kardeşi hâkim. Ben bunu anlatırım, bir yanlışlık ol
muştur, dedim ve geldim burada Dışişleri 'Bakanlığı
na bizzat gittim ve yazılı bir metin hazırladım, olayı 
bu metinde izah ettim. Bana, «Olayı tahkik edip sd-
ze cevap vereceğiz» dediler. Aradan 2,5, 3 ay geçti, 
ses seda yok, cevap yok. 

Şuna kesinlikle inanıyorum ki, böyle bir olay 
Türkiye'de bir yabancının başından geçse yer yerin
den oynar ve (hükümet meselesi haline /getirilirdi. Ti-

motihi olayını hatırlarsınız; bir esrarkeş İngiliz çocu
ğu burada suçüstü yakalandı ve Türk adliyesinden 
mahkûm oldu diye aylarca, günlerce ingiliz basını 
bunu söz 'konusu etti. Hükümetlerarası bir mesele ha
line geldi. İngilizler bunu (bir hükümet meselesi ha
line getirdiler. 

Şimdi bu saygıdeğer temsilcilerimize, yüce huzu
runuzda soruyorum : Yurttaşlarımızın hayatı, canı 
sizin için dk'i Satırlık cevap vermeye değmeyecek ka
dar önemsiz midir? Göreviniz, babalarının yabancı 
bir ülkede polis tarafından öMürülknesdne göz yaşı 
dökmekten öteye hiç bir şey yapamayan yavruların, 
sizden yardım isteyen feryatlarına kulaklarınızı tıka
mak mıdır? 

Sayın Başkan, müsamahanıza teşekkür ederim ve 
Sayım Hükümetten de özellikle devlet tecrübesdne sa
hip olduğunu bildiğim, zannettiğim Sayın Dışişleri 
Bakanlığından bu konuya önemle eğilmesiini rica eder 
saygılar» sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Eyüboğlu, 
(C. H. P. sıralarından 'alkışlar) 

2. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki son tayinler hak
kında gündem dışı konuşması ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki 
son tayinlere değinmek üzere, Ankara 'Milletvekili 
Sayın Necdet Evliyagİl söz istediniz, buyurun efen
dim. 

Süre 5 dakika Sayın Evliyagİl. 
NECDET EVLtYAGİL (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Millî Cephe Hükümeti 'tarafından yapılan bazı 

tayinlere dikkâtinizi çekmek istiyorum. Devletim'izin 
itibarı hiç bir dönemde (böylesine vurdumduymazlık, 
kanunsuzluk, adam kayırmacılık, partizanlık ve lâu
balilikle malul olmamıştır. 

Düşünün bir kere; görevini kötüye kullandığı için 
bir müsteşar, hakkında tahkikatlar açılarak görevin
den alınıyor. Bakanlığın teftiş kurulu ve müfettişleri 
usulsüzlüklere el koyuyor bu zat ile ilgili sorunların 
bir kısmı Meclise getiriliyor, illği'lii bakana sorular yö
neltiliyor. Eski müsteşar nüfuslu bir zât olduğu için, 
hakkındaki işlemleri durdurabiliyor yahut da uyuta
biliyor. Sonra kendilerine «'Millî Cephe» adını veren
ler hükümet oluyor. Bir de bakıyorsunuz ki, Hükü
mette Turizm ve Tanıtma Balkanı 'olan zat, büyük 
bir pervasızlık ve sorumsuzluk duygusu ile, sanki hiç
bir şey yokmuş gibi, hakkında tahkikatlar yürütülen 
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bir zatı yeniden müsteşarlık koltuğuna oturtabiliyor. 
O da büyük bir rahatlık ve pişkinlikle bu görevi ka
bul edebiliyor. Başbakana yakın olduğu için de kim
se ağzını açıp bir kelime söylemiyor, söyleyemiyor. 
Pek tabiî böyle Devlet yönetimi olur mu? Bir yöne
tim, işte bu yollardan geçe geçe saygınlığını ve itiba
rını yitirir. 

Şimdi Demirel Hükümetinin Turizm ve Tanıtma 
Bakanına soruyorum: Bu tayini yapmadan evvel, Müs
teşarlık makamına getirmek istediği zat hakkında, her
hangi bir araştırma - soruşturma yapma ihtiyacını 
duymuş mudur? 

Bakanlık makamına oturan bir kimse en başta 
Meclis gündeminde yer alan, kendi bakanlığıyle ilgili 
soru önergelerinden haberdar olmalıdır. Meclise say
gını olmalıdır. En azından, soru önergelerini tetkik 
edebilme, ondan sonra karar verebilme yeteneğini gös
termelidir. Bir odacı tayini bile, böylesine sorumsuz
ca bir zihniyetle yapılmaz ve yapılamaz. Artık, «De
diğim dedik» devri kapanmalı, yasalar hâkim kılınma
lıdır. 

Şimdi sayın Bakana, yaptığı tayini' sakat, hatta 
Devlet yönetimini sarsıcı anlamda olduğunu bildiri
yor ve insafla bazı sorulara cevap bekliyorum. 

Yeniden Müsteşarlığa getirdiği zat için, Bakanlık 
Teftiş Kurulunca ve müfettişlerince uzun zamandan 
beri sürdürülen birtürlü sonuca bağlanmayan soruş
turmalar hakkında bilgi sahibi midirler? Yoksa Ba
kan, Bakanlık yetkisini kötüye kullanarak, bu soruş
turmaları durdurmuş da, onun için mi büyük bir ra
hatlıkla bu atamayı yapmıştır? Müsteşarın Danıştay-
da, Le Leuche otomobil davaları sonuçlanmış mıdır? 
Hakkında, gerek Danıştayda gerekse Bakanlıkta bir yı
ğın soruşturma dosyaları bulunan eski Müsteşarı ye
niden bu makama getirirken, Bakanı bir yetkili ya da 
bir Allah'ın kulu çıkıp da uyarmamış, «Arkadaş bu 
usulsüz tayini nasıl yapıyorsun?» demimiş midir? 
Yoksa emir, bizzat Hükümet Başkanından mı gelmiş
tir? Adam, sırtını Başbakana dayadığı için, kendileri
ni güçlü görebiliyor ve dosyalarını hasıraltı ettirebili
yor. Şimdi bu zat, hakkında tahkikat yapan müfettiş
lerin ve Teftiş Kurulunun başına gelip oturmuştur. 
Müfettişlerin yıllardan beri bir türlü sonuçlandırama
dıkları Paris Bürosundaki soruşturma, Müsteşarın Pa
ris'teki görev devresini kapsar. Şimdi hakkındaki so
ruşturmaları Müsteşar kendisi yürütecektir. Nitekim 
Başbakanla Brüksel'e giden Müsteşar, Paris Müdürü 
Nevin Menemencioğlu'nu Brüksel'e çağırarak kendisi
ne gerekli talimatı vermiştir. Bakan beyin herhalde 

bütün bu olup bitenlerden haberi vardır. Ayrıca Müs
teşarın yurt dışında görevli iken, yurda üç otomobil 
soktuğu iddiasıyle hakkında Maliye Bakanlığında so
ruşturma yapılmaktadır. Paris'te Türk düşmanlığının 
tahrikçisi olduğu, Paris Büyükelçiliğimizce de belge
lenen, Ermeni asıllı Bay Tosunyan ve Bayan Domi
nik'le Müsteşarın ilişkileri, Hazine arazisi üzerine ka
çak olarak yapılan Martı Oteli sorunları Meclise geti
rildiği halde; bunların cevapları verilmeden, durum 
aydınlığa kavurmadan, bu tayin nasıl yapılmıştır? Dev
let Hazinesini iki milyonluk zarara sokan bir film re
zaleti Bakanlığın altını üstüne getirmiştir. Bu soruş
turma da uzayıp gitmektedir. 

Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın bu konuda 
Meclis gündemindeki önergelerinde, bütün suiistimal
ler kalem kalem ortaya dökülmüş, cevap beklemekte
dir. 

BAŞKAN — Efendim lütfen tamamlayın. 
NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Teşekkür 

ederim sayın Başkan, tamamlıyorum. 

Yine ihsan Arslan'ın bir başka önergesinden öğ
reniyoruz ki; Müsteşar, 1973'te Paris'ten Müsteşar
lık görevine getirildikten 6 ay sonra da - yasalara ay
kırı olarak - iki görevi birden sürdürmüş, maaşını dö
viz olarak almış, eski Bakanı da Yüce Divana git-
metken Af Kanunu ile kurtulmuştur. 

Yığınla tahkikat dosyaları bir karara bağlanma
dan, yani Müsteşar temize çıkmadan yapılan bu usul
süz tayinle, Devlet yönetimi yara almıştır. Bakan da 
yara almıştır, ama bu o kadar önemli değildir. Önem
li olan Devlettir. 

Şimdi soruyorum: Bu zat, Bakanlığında âmir - me
mur ilişkilerinde örnek olabilecek midir? Kendini güç
lü hissedebilecek midir? Bir defa yaralıdır. Başarılı 
olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Geçenlerde karde
şini Brüksel'e tayin ettirmek istediği zaman, karşısına 
Bakanlığın Personel Dairesi Başkanı çıkacak ve çev
rilen bir filmle ilgili «parasal sorumluluklarının henüz 
sonuçlanmadığı» gerekçesiyle, atama kararını imzala
mayacaktır. Tabiî ağabeyi de bir başka yetkili imza 
bulup, muameleyi tamamlayacak, tıpkı Bakanı gibi 
davranacak ve bu atamayı yapacaktır. Böyle Devlet 
yönetimi olur mu? MC Hükümeti yalnız şu örnekle 
bile, «Yağmacı Hasan'ın böreği» zihniyetini gerilerde 
bıraktığını ortaya koymuştur. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Şimdi soruyorum; bu Bakanlığı, Bakan bey mi, 
yoksa Müsteşarı mı yönetmektedir? Edirne'de yiyip 
içtikten sonra, Bulgar gümrüğünü denetlemeye kal-
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kan, bu arzusuna ulaşamayan ve ülkemizi küçük dü
şürücü böyle bir davranışta bulunan bir Bakana bu 
Müsteşar çoktur bile. Saygılarımla. (C. H. P. ve D. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliyaoğlu. 
Cevap vermek üzere Turizm ve Tanıtma Bakanı 

sayın Lütfi Tokoğlu, buyurunuz efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFt TO

KOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Evliyagil'i dinledikten sonra hak ve nasa-
fat, adalet ve nezaket bakımından üzüntü duymama
nın mümkün olacağına inanmadığım için huzurunuzu 
ilgal ediyorum. Büyük ahlâk mütefekkirleri şu kaide
leri vaz'etmiş bulunmaktadırlar: «Üslûbu beyan ay
niyle insandır.» (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Sayın Evliyagil buradaki, konuşması ile bir 
Parlamento murakabesi yapmak değil... 

M. -VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sizin gibilerine 
yakışacak şekilde konuştu sayın Bakan. (A. P. ve C. 
H. P. sıralarından, gürültüler.) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TO-
KOGLU (Devamla) — Onun dışında kendisine ce
vap vermek durumunda bulunan Bakana ve onun dı
şında kendisi ile beraber kamu hizmeti yapmakta bu
lunan kimselere tecavüzde bulunmuştur... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sen sordukları
na cevap ver!.. 

TURÎZM VE TANITMA BAKANI LÛTFt TO
KOĞLU (Devamla) — Bunu terviç eden âmme ef
kârı ve Yüce Meclisimizde hiçbir kimsenin buluna
cağına kanaat getirmiyorum... (C. H. P. sıralarından, 
gürültüler.) 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Cevap ver, 
cevap!.. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim lütfen sükûnet
le takip edelim. Devam buyurun sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ TO
KOĞLU (Devamla) — «Muhatabına - yine aynı mü
tefekkirler şu şekilde ifade etmişlerdir - saygılı olma
yan kimse hiçbir zaman muhterem olamaz.» Sayın 
Evliyagil bu hitabı ile saygıya ne kadar müstehak ol
duğunu ispat etmiş bulunmaktadır. 

Hakikatleri kaba elfaz, kaba taarruzlar meydana 
çıkartamazlar. Bilâkis; hakikatlerin zedelenmesine 
doğrudan doğruya sebep olurlar. Hakikatları ince üs
lûp, nezaket ve kuvvetli fikirler aydınlığa çıkartır 
ve parlatır. Önce iftiralara ve kaba kuvvete karşı... 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — İftira değil, 
doküman bunlar... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TO
KOĞLU (Devamla) — Vazife başında bulunanlar, 
doğruluktan ve faziletten kuvvet alarak mücadele ver
mez iseler, o memlekette müfteriler sulh ve huzur 
kaçırmak ve yetişmiş insan gücünü eritmek için cesa
ret kazanırlar. 

Bu sebepledir ki, huzurunuzda gündem dışı yapı
lan konuşmaya cevap veriyorum. 

Muhterem milletvekilleri, ahlâkın muhtemel pren
siplerine inanan bir Hükümetin bir üyesi olarak, muh
terem huzurunuzda sayın Evliyagil'e biraz evvel ifade 
ettiğim gibi cevaplarımı takdim ediyorum: 

Sayın Sezgin, benim talebim üzerine bugün be
nim Bakanlığımın Müsteşarıdır ve ben sayın Müste
şarıma güveniyorum. (C. H. P. ve D. P. sıralarından, 
«Hayırlı, uğurlu olsun» sesleri) vazifesinde gösterdi
ği ciddiyet, ehliyet ve vakarı sebebiyle kendisi ile if
tihar ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar; C. H. P. 
ve D. P. sıralarından gürültüler.) Bu iftihar yalnız ba
na ait değildir, şimdi huzurunuzda takdim edeceğim 
delillerle, bu iftiharın Türk milletine ve Garp mede
niyetini temsil eden kişilere de sıçradığını ispat etmiş 
olacağım... 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Dosyalar!.. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûnetle izleyelim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — 18 Mart 1974 tarihli Mil
liyet Gazetesinde Sayın Abdi İpekçi'nin makalesin
den bir cümle okuyorum: «Mukadder Sezgin, bizim 
de bildiğimiz kadarıyle, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığında olumlu hizmetlerde bulunmuş bir kimsedir. 
Daha geçen hafta Fransa'nın en önemli dergilerinden 
biri O'nun hakkında övücü bir yazı yayınlamıştır.» 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Abdi İpekçi TRT 
Genel Müdürü İsmail Cem için de yazı yazmıştı. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Dos
yalardan bahset. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sıra onlara da gelecek 
muhterem efendim. 

7 . 4 . 1974 tarihli Tercüman Gazetesinde Sayın 
Ergun Göze'nin bir makalesinde «O'nun herkese, 
parti farkı gözetmeden, hatta «Parti farkı gözetiyor
lar demesinler» haklı düşüncesiyle, daha da fazla iti
na göstererek çalıştığını biliyorum. 
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Mukadder Sezgin orada fiilen Türkiye Cumhu-
huriyeti Büyükelçiliği yapıyordu. Gördüğüm en iyi 
Fransızca bilenlerden birisi değil, üstelik Fransız 
edebiyat ve kültürüne de bihakkın vâkıf bir insan
dır. Mesleğinde de o kadar titiz, millî konularda, 
O'nun zamanı gelince, devletinde çok gayretli oldu
ğunu söylemem namus borcudur.» 

Günaydın Gazetesinde: 
«Ufak bir kampanya, Mukadder Sezgin gibi, ça

lışmaları Türkiye'nin hudutlarını aşan uluslararası 
turizm hareketlerinde gerçekten mevki sahibi olan 
becerikli bir Müsteşarın başını yedi. Maamafih, kel
le isteyen böyle bir devrede, bu şekilde bir olayla kar
şılaşmak bize acayip gelmedi. Acayip gelen, Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in durumudur.» 

4. Jour De France Dergisinde Türkiye ile ilgili 
bir makalede.. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Kaç para
ya yazdırıldı o? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 
TOKOĞLU (Devamla) — «42 yaşındaki bu gencin, 
ülkesini Dünyanın başlıca bir turistik gücü yapmak 
için sarf ettiği çabalar akıllara durgunluk verir. Ül
kesinin ekonomik kalkınmasının turizme bağlı oldu
ğuna tam olarak inanmış bir kişi, üniversitemizden 
mezun Sayın Sezgin, bütün Fransa elçilerine bedel
dir..» 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Bari size 
Bakan olsun. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lütfen. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — İnşallah bir gün onu da 
olur. 

Bu konuşmalarımın cümlesi, burada başı ve sonu 
olmayan konuşmalara cevaptır. «Tetkik edilmiş mi
dir, edilmemiş midir?» sorularına cevaptır. İhtimal, 
Sayın Evliyagü'i dikkatli dinlemediğiniz için bunların 
cevap kuvvetini ve kudretini ölçmüyorsunuz. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Dosyadaki 
Danıştayın kararını biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, rica ederim efen
dim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 
TOKOĞLU (Devamla) — 5. 25 . 5 . 1975 tarihli 
Milliyet Gazetesinde Sayın Orsan Öymen'in yazısı : 
«Mukadder Sezgin'e tek lâf söylenemez. Yıllar yılı 
dış ülkelerde tanıtmacılık yaptı. Ve çoğu kimsenin 
görüşüne göre de, işini ehliyetle yaptı. Uzmana saygı 
açısından Müsteşarlığa yeniden getirilmesine bir di
yecek yoktur.» 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cem için de 
öyle yazdı, beyefendi. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Sezgin'in, Müste
şar bulunduğu bir zamanda, 14 Mayıs 1974 tarihin
de Çeşme'de turizm üzerine Sayın Cumhurbaşkanı
mıza, Turizm Bakanlığı olarak vermiş oldukları bri
fing sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız bu genç kad
roya şu iltifatta bulundu : 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Hangi Cum-
hurbaşanı? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Korutürk. 

«Türkiye, gençler elinde çok parlak istikbale yö
nelmiş bir durumdadır. Bu inşirah içerisinde bana, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından verilen bu 
brifingten, şahsen olduğu gibi, bana refakat eden ar
kadaşlarımın da büyük istifadeler sağladığını ve bu 
seyahatimden Ankara'ya büyük bir bahtiyarlık içeri
sinde döndüğümü ifade eder, başta Sayın Bakan ol
mak üzere kıymetli Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
erkânına teşekkür ederim.» 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Turizm Ban
kası Genel Müdürü İlhan Evliyaoğlu'nu söylediler, 
Müsteşarı değil. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Suiistimallerden 
bahset. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Birgit. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri... 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, Sayın Bakan cevap 
veriyor; lütfen sükûnetle takip edelim efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — 10 gün evvel yapılan, ba
şı ve sonu birbirine karışmış, bir kasta makrun olan 
konuşmada şu ithamlar da vardır : 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Anlamak lâ
zım. anlamak. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Evliyagil. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — «Yoksa, emir bizzat Hü
kümet Başkanından mı gelmiştir?» 

Hemen iftiharla ifade edeyim ki, Bakan olduğum 
tarihten bu yana, Bakanlığımın selâhiyet ve mesuli
yetlerini, Sayın Başbakanım bana bütün şümulüyle 
tanımış bulunmaktadır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 
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NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Belli olu
yor. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFÎ 
TOKOĞLU (Devamla) — Bakanlığım esnasında yap
mış olduğum bütün tasarrufların mesuliyeti bana sa
ri ve racidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) ve ben, bugüne kadar yaptığım tasarrufları 
muhterem huzurunuzda ve büyük Türk milletinin hu
zurunda her an hesaplaşmaya amade bir arkadaşınız 
olarak bulunmaktayım. 

NECDET EVLÎYAGİL (Ankara) — Belli, belli. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Yine bu konuşmada ikinci 
iddianız şudur : 

Şimdi, bu zat hakkında, «Tahkikat yapan müfet
tişlerin ve teftiş kurulunun başına gelip oturmuştur» 
deniyor Müsteşar için. 

Sayın Evliyagil, zannediyorum ki hukukçudur. 
NECDET EVLİSAGİL (Ankara) — Edebiyatçı. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOOKĞLU (Devamla) — Bu beyanıyle, hukuk bil
gisini de, sırf, tayin etmiş olduğu bir hedefe varmak 
için unutmuş gözükmektedir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Hukukçu 
değilim yahu. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Bugün, teftiş heyeti, doğ
rudan doğruya bakanlığa bağlı bulunmaktadır ve Ba
kanın doğrudan doğruya şahsına bağlı bulunmakta
dır. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Yanlış yapma, 
teşkilâtları bilmiyorsun sen daha. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Bakınız şöyle bir yol ta
kip edilmiştir : Bu ithamlardan itibaren 9 ay müd
detle Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonu ik
tidarda idi; ondan sonra bir devrede de diğer hü
kümetler geldi ve geçti. Eğer, 9 ay zarfında sayın müs
teşar hakkında yapılmış olan ithamlar varit idi 
ise, acaba, bütün vesaik kendi ellerinde bulunduğu 
halde bunun neticesini neye getirmemişlerdir? Getir
memişlerdir, çünkü bu ithamları sakız gibi çiğne
mek istemişlerdir; o sebepten getirmemişlerdir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Danıştayda, 
Danıştayda. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Ama biz, iktidara geldiği
miz günden itibaren meseleyi ciddiyetle ele almış ve 
oraya göndermiş olduğumuz müfettişlerle tanışma

dan ve kendileriyle mevzu üzerinde konuşmadan, Pa
ris Sefaretinde, Sayın Mukadder Sezgin'in Paris hiz
metinde yapmış olduğu iddia edilen suiistimallerin tet
kiki için hemen müfettişlerimi göndermiş bulunmak
tayım. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — 2 yıldan beri 
oradalar. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Onlardan alacağım ilk so
nuç, huzurunuza şerefle getirilecektir beyefendiler. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Alamazsın, 
getiremezsin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Talimatı ora
dan mı verdiniz? («Ajans Türk» sesleri.) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Gelecek, Ajans - Türk'de 
gelecek. Merak buyurmayınız muhterem beyefendi
ler. 

Yine bu konuşmanın bir kısmında, (Gürültüler, 
Başkanın tokmağı vurması.), Paris'te Türk düşman
lığının tahrikçisi olduğu Paris Büyükelçiliğimizce de 
belgelenen Ermeni asıllı bay Tosunyan ve bayan Do
minik ile Müsteşarın ilgileri soruluyor. Burada Paris 
Büyükelçiliğimiz de ele alınmış oluyor. 

Şimdi Paris Büyükelçimizin bir telgrafını takdim 
ediyorum : 

«Bay ve bayan Tosunyan. 
Kızınız Liliyan'ın evlenmesi münasebetiyle sizle

re hararetli tebriklerimizi sunuyoruz. Yeni evlilere en 
iyi dileklerimizi iletiyoruz. 

Düğün törenine, Paris'teki meşguliyetimiz dolayı-
siyle gelemediğimizden müteessiriz. Samimi dostluk
larımla.» 

Buna mukabil, Sayın Evliyagil'in ithamı şudur : 
Paris'te Türk düşmanlığının tahrikçisi olduğu Paris 
Büyükelçiliğimizce de belgelenen kişi olarak tanıtılan 
kimseye Paris Büyükelçisi bu telgrafı yazmak zarure
tini duymuş bulunmaktadır. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Diplomatik 
nezaket bu. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şu 
kısa izahatımdan sonra, konuşmayı dikkatle dinleyen
ler için malumdur ki, bu konuşmanın merkezi sikleti-
ni Sayın Müsteşarım teşkil etmektedir. Sayın Müste
şarımla Sayın Evliyagil'in arasındaki münasebetler, 
Sayın Müsteşarımın Tanıtma Genel Müdürü olarak 
atanması ve bu vazifeye başlaması ile başlamıştır. 
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NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Neler olu
yormuş meğerse. Yolsuzluklardan da bahset biraz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — 1969 yılından önce Ba
kanlığımın broşürlerini, Sayın Evliyagü'in de müşte
rek olduğu Ajans - Türk basmaktadır ve 2,5 liraya 
basmaktadır. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Ayıp mı?... 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Sezgin vazifeye baş
ladıktan sonra, Türk parasının kıymetinde, devalüas
yon tarikiyle düşme olduğu halde, aynı broşürler 90 
kuruşa bastırılmıştır. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Vay yalan
cı vay. (Gürültüler.) 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Daha evvet bi
liyordunuz da niye birşey yapmadınız? (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Ajans - Türk 
şerefli bir müessese. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFl 
TOKOĞLU (Devamla) — Şimdi, değerli milletvekil
leri... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan kendi üslubu 
içerisinde ve bilgisi dahilinde olan şeyleri arz ediyor. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Müsaade ederseniz, huzu
runuzda Sayın Evliyagü'in fazilet dersi vermek is
tediği bir zamanda, bir hakikati daha muhterem hu
zurlarınızda takdim etmek mecburiyetini duyuyorum. 

Şu kitap, (Kitabı Genel Kurula göstererek) Tür
kiye Cumhuriyetinin 50 nci Yıldönümü dolayısıyle 
hazırlanmıştır. Bu kitabı hazırlayanlar, bu kitaba 400 
lira kıymet koymuşlardır. Bu kitaptan 1 000 adedinin 
Bakanlığımız tarafından alınması teklifinde bulunmuş
lardır. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanız var. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFl 

TOKOĞLU (Devamla) — Kaç dakikam olduğunu 
lütfetmediniz. 

BAŞKAN — 20 dakika efendim konuşmanız. Ge
nel hükümler içerisinde 20 dakika efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Bu kitap satın alınamazdı. 
Çünkü, bu kitap hakikatlerle hemhal değildi. 

Şimdi onları takdim ediyorum. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Devlet Baş

kanı tebrik etti onu. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFl 

TOKOĞLU (Devamla) — Bu kitapta şu görmüş ol

duğunuz resim Ankara olarak gösterilmiştir. Halbuki 
Kars kazamıza ait bulunmaktadır. (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler, gürültüler, Başkanın tokmağı vurma
sı) Selçuklular bölümünde 4 adet fotoğraf Hitit eser
lerine ait olduğu halde, Selçuk eseri olarak gösteril
miştir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Devlet Baş
kanı tebrik etti onu, dünyaya ilan etti, ama sen anla
mazsın. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Bu kitapta bir fotoğraf, 
Osmanlı medeniyetine ait olduğu halde, Selçuk mede
niyeti olarak gösterilmiştir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Yahu dosya
dan bahsetsene. Dosyalardan hiç bahsetmedim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Bu kitapta... (C. H. P. sı
ralarından gülüşmeler) bu kitapta 33 sayfalık bir yer, 
1969 yılı ile 1972 yılına kadar uzanan devrede, Sayın 
Evliyagü'in Ajans - Türk Basımevinde bastırdığı çe
şitli broşürlerin, fotoğraf ve metinlerini ihtiva etmek
tedir. Halbuki, Ajans - Türk ile Bakanlığımın yap
mış olduğu mukavelede, sözleşmede kitapta gördüğü
nüz fotoğraflara ait bütün filmlerin, aynen Bakanlığa 
iade edilmesi şart koşulmuştur. Ancak, bu fotoğrafları 
eğer kendileri başka yerde neşretmek istiyorlar ise, o 
takdirde Bakanlığımdan müsaade almaları iktiza eder
di. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Vah, vah, 
vah. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Burada, yüce huzurunuz
da, Türk kamuoyu huzurunuzda, fazilet dersi vermeye 
kalkan Sayın Evliyagil, bu hukukî şartları çiğnemiş 
ve bu kitap böylece teşekkül etmiştir. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırıklardı) — Mahke
meye ver, mahkemeye. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Biraz evvel arz ettiğim 
veçhile bu kitap, hakikatleri yansıtmadığı için Ba
kanlığımıza almamışız ve böylece Sayın Evliyagil de 
400 000 lira bir gelirden mahrum kalmıştır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süre bitti efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Bu konuşmada zamanı
mın 20 dakika olduğunu düşünemedim. Şimdi... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Dosyalardan 
hiç bahsetmedin. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Şimdi, 20 dakika doldu
ğuna göre sözlerime son vermek mecburiyetindeyim. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Araba ne 
oldu, araba dosyası? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Bakanın yara aldı
ğını söylüyor. Bugünkü Cumhuriyet Hükümeti, Türk 
milletine hizmeti ibadet etmiş olan bir hükümettir. 
Ben de onun naçiz bir üyesiyim. Evlâtlarımıza kala
cak olan mirasımız, şeref ve haysiyetimizdir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Dosyalar ne 
oldu, araba dosyası ne oldu? Onlardan bahset. 
. TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Sizlere her an, her zaman 
hesap vermeye amade bulunmaktayız. Yalnız bu he
sapların, Sayın Evliyagil'in yaptığı gibi, kendi men-
faatlarını zedeleyen ve kendi menfaatlarına yeni bir 
istikamet tayin etmek isteyen bir noktada değil, Türk 
kamuoyuna, Türk milletine yararlı olması şartını rica 
ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, Ka
radeniz bölgesindeki tütün üretimi ile ilgili olarak âcil 
tedbirler alınması ve bölgenin diğer ürünleri konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Karadeniz tütün üretimiyle ilgili 
âcil tedbirler alınması ve bölgenin diğer ürünleriyle 
ilgili olarak Samsun Milletvekili Sayın İrfan Yanku-
tan söz istemişlerdir, buyurun efendim. Süreniz 5 da
kika efendim. 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) —. Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Temas edeceğim konu, Türkiye'de 350 000 tütün 
üreticisinin yaşantısını ilgilendirmektedir. 1960'tan 
1975 yılma kadar tütün fiyatlarının akımına ve de
ğerlendirilmesine bir göz atacak olursak, yalnız 1962 
ve 1965 yılları arasında tütün gerçek değerini bu-
muş, bundan sonra devamlı düşmeler neticesi, bilhas
sa Karadeniz mıntakasınm bazı yerlerinde, tütün eki
cileri başka mahsul ekmeye mecbur kalmışların Fa
kat Sayın Ecevit Hükümetinin zamanında tütün 
34 -38 liraya çıkınca, tütün ekim sahaları o andan 
itibaren, o tarihten itibaren genişlemeye başlamış ve 

bugün 42 liraya kadar çıkmıştır. Tütün 20 lira, tü
tün vasati 13 lira, köylüye verilen kilo başına kredi 
6 lira. Tütün 20 lira, yine (6) altı lira. Yıllarca 6 lira; 
tütün 34 lira, yine 6 lira, tütün 42 lira, verilen kredi 
yine 6 lira. 

Bu yılki tütün piyasasında, Sayın Bakan ve ilgili
ler, bilhassa Karadeniz bölgesinde alıcı olacaklarını 
söylemişler, tütün sahalarının, tütün ekim sahaları 
içinde devam etmesini, tütüncülerin fazla tütün ek
melerini teşvik etmişlerdir. Teşvik edebilmek için, tü
tüncünün üretim yapabilmesi için önce krediye ihti
yacı vardır. Tütün 13 lira, işçi ücretleri 10 lira iken, 
kilo başına verilen kredi 6 lira idi. Bugün işçi ücret
leri 50 lira, tüketim maddeleri yükselmiş, tütünün ma
liyeti yükselmiş, üstelik bir de mavi küfle mücadele 
için kullanılan ilâç masrafları artmış; fakat hâlâ 6 lira 
kredi verilmektedir. 6 lira ile tütün üreticisi ihtiyaç
larını ve üretim araçlarını temin edemediğinden, ken
di bölgelerinde tefeci eline itilmektedir. Aslolan; tü
tüncüyü, tütün ekicisini, üreticiyi tefeci elinden kur
tarabilmektir. 

İsteğimiz şudur ki, - bizim değil, 350 bin tütün
cüyü, asgarî bu 1 milyon insanın yaşantısını ilgilen
dirir - tütünün gerçek değerine paralel olarak, ona, 
ihtiyacını karşılayacak kredi verilmelidir. 

Bu kredi verilmediği an, tütüncü yine tefeci eline 
düşecektir. Aslında tütüncü, tefeci eline düşmeyecek
ti. Neden düşmeyecekti? 1948 yılında tütün ekicilerin
den, üretim araçlarını ucuz fiyatla temin ve gerçek 
krediyi ona verebilmek amacıyle, ondan % 5 kestiler, 
% 2 kestiler, 100 milyon civarında oldu bu para, 
1948'de, 1952'de kooperatif kurulacaktı, kurulmadı; 
ama 1952 senesinde siyasal güçlere dayanan, 30 mil
yon lira sermayeli iş adamlarının kurduğu müessese^ 
ler, bugün 1 5 - 2 0 milyarlık bir yekûn içinde çarkla
rını çevirmekteler; ama halk sektörü olan tütüncüler 
kooperatifi bugüne kadar kurulmamış, üstelik bir de, 
tütüncünün alınteri, elemeği 23 yıl tekel tarafından 
sömürülmüş, istismar edilmiştir... «Çay taşıyla çay 
kuşu vurularak» diye halkın dediği gibi; en güzel söz
dür bu. 

BAŞKAN — Sayın Yankutan, sözünüzü bağlayın 
efendim, lütfen. 

İRFAN YANKUTAN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, bağlıyorum Sayın Başkan. 
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Kövlünün, yani tütün ekicisinin parası işletilmiş, 
ne faiz, ne kâr verilmiş, ne de kooperatif kurulmuş
tur. Bu kooperatif kurulmadığı an ve tütüncüye ger
çek kredi verilmezse, üretici tefeci elinden kurtula
mayacaktır. Bizim, üstünde durduğumuz nokta budur. 
Esasen, düzen değişikliği dediğimiz de budur. Üç beş 
şahsın kurduğu 30 milyon, 15 milyara çıkarken, köy
lünün 10 milyonu olduğu yerde durmaktadır. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saygılarımla. 
Bana söz verdiği için Sayın Başkana teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yankutan. 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in İçtüzü
ğün 64 ncü maddesine göre gündemin tanzimi konu
sunda gündem dışı konuşması. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Gündemin tanzi
mi üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Şener, görüşülmekte olan gün
dem üzerinde söz istiyorsunuz, 64'e göre? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efendim, 64'e 
göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Bugünkü gündem üzerinde, Sayın Başkanlığı ve 

dolayısıyle Danışma Kurulunu da uyarmak için söz 
almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, bugün görüşülmekte olan gündem
de, 17 Meclis araştırması önergesi, 133 sözlü soru 
önergesi, 13 de kanun teklifi mevcut. Ama, bunun ba
şına seçimle ilgili bir madde konulmuş; «Anayasa 
Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik için yapıla
cak seçime dair Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
kurulan Karma Komisyonun raporu.» 

Sayın Başkan, bu konu bir seneden beri bu gün
demin başına yerleştirilir. Ondan sonra, Başkanlık Di-
vaamda bulunan Meclis Başkanvekili arkadaşımız, 
haklı olarak gündemi tatbik edecek ve derhal bu oy
lanacak, ondan sonra oy neticesine göre de Meclis ta
til edilecek; çünkü ekseriyet yoktur. Bunda, aslında 
Anayasanın hükümlerine göre, falan üyeye verin şekli 
yoktur. Ama gruplar arasında bir centilmenlik anlaş
ması vardır. O yapılır. Danışma Kurulu tarafından 

bu, doğrudan doğruya, gündemin maddesinden çıka
rılmalıdır. Dursun, bir sene orada dursun; Millet 
Meclisinin gündeminde değil, Meclis Başkanlık Di
vanında dursun ve burada bulunan çalışma sistemi
nin aksamasına sebebolmasın. Onun için bir seneden 
beri çalışmalar aksamaktadır. 

Sayın Başkanım, Meclisin bugün neden çalışama
dığını vatandaş bilememektedir, vatandaş böyle bir 
madde olduğunu bilemez; «Bugün Meclis yine topla
namadı» denir. 

Biz partiler fikirlerimiz için burada ayrı ayrı mü
cadele ederiz; ama bu gibi bir konu üzerinde parti
lerin toplanıp anlaşmamaları mümkün değildir; anla
şılır ve bunun hangi üyeye verileceği tartışılır; sonra 
da Sayın Başkanlık Divanınca buraya getirilir seçilir 
ve bu da bir defada, iki defada biter. 

Sayın Başkan, size yardımcı olmak için arz edi
yorum, «Seçim» maddesi olduğundan, Tüzüğün 50 
nci maddesine göre gündeme alıp koyuyorsunuz. 50 
nci maddeye göre de gündemi Başkanlık Divanı ter
tipler, elbette ki buna göre tertiplenmeli. Şunu ilâve 
edeyim ki, bu seçim maddesini mutlaka Başkanlık Di
vanı gündemden çıkartmalı ve Çarşamba günleri Ge
nel Kurul çalışmasına mani olmaması sağlanmalıdır. 

Arkadaşlarımın bu konuya katılıp katılmadıkları
nı bilemiyorum; fakat bu konuda yardımcı olmak is
terdim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Şener'in ifade buyur
duğu konu, sanıyorum Genel Kurulumuzun da üze
rinde durması lâzımgelen bir konudur. Çünkü, «Se
çimler» maddesine geçtikten sonra, Millet Meclisimi
zin çalışamaz duruma düştüğü açık. Ancak, İçtüzü
ğümüzün, biraz evvel buyurdukları 50 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasında «Seçim» kısmı var : «Üç veya 
dördüncü kısımlardaki; «Seçimler ve oylamalar» için 
de haftanın belli bir günü ayrılabilir.» ibaresini. İçtü
züğümüzün 50 nci maddesi muhtevasından anlıyoruz. 

Hal böyle olunca; haftada bir günü seçim günü 
olarak, şimdi uyguladığımız şekilde tefrik etmemiz, 
İçtüzüğümüzün âmir hükmü. Ancak, bir işler yol dü
şünülebilir mi, yoksa İçtüzüğün değiştirilmesi mi ge
rekecek? Başkanlıkça bu konu düşünülecektir. 

Teşekkür ederim Sayın Şener. 
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V — SEÇİMLER 

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) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
bu kısmında, Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
bir asıl üyelik için seçim yapılacaktır. Bu üyelikler 
için Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun saptamış 
bulunduğu adayları tekrar okutuyorum efendim. 

cAday listesi 
1. 
2. 

kanı, 
3. 
4. 
5. 

Şahap Kitapçı, Yargıtay Üyesi, 
Nahit Saçlıoğlu, Askerî Yargıtay İkinci Baş-

Orhan Tüzemen, Danıştay Üyesi, 
Fuat Azgur, Danıştay Üyesi, 
Raf et Tüzün, Askerî Yargıtay Başkanı.» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okutmuş bu
lunduğum adaylardan sadece bir tekine oy kullanıla
caktır. 

Sayım - Döküm Komisyonu için üye tespit edi
yoruz efendim. 

Sayın Ahmet Arıkan?. Yok. 
Sayın Ekrem Sadi Erdem?.. Yok. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli 90 
ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Sayın Ömer Kahraman?... Burada. 
Sayın Abdurrahman Unsal?.. Burada. 
Sayın Recai îskenderoğlu?... Yok. 
Sayın Rıza Çerçel?... Burada. 
Sayın Lütfi Köktaş?... Yok. 
Sayın Murat Kâhyaoğlu?... Burada. 
Sayın Mehmet Fuat Fırat?... Yok. 
Sayın Tekin ileri Dikmen?... Burada. 

Oylama işlemine Adana ilinden başlıyoruz, oku
tuyorum efendim. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye var 

mı efendim?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Kupa
ları kaldırın. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayım - Dö
küm Komisyonundan Anayasa Mahkemesinde açık 
bulunan bir asıl üyelik için yapılan seçime (70) üye 
katılmış ve neticede ekseriyet olmadığından tasnif ya
pılamadığı hususunda Sayın Kahraman, Sayın Unsal, 
Sayın Çerçel, Sayın Kâhyaoğlu ve Sayın Dikmen'in 
imzasıyle, tutanak gelmiştir. 

Bu nedenle görüşmelere devam olanağımız kalma
mıştır. Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini gö
rüşmek için, 12 . 6 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 16.33 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nm, İstan
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1974 yılı ya
tak sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Millî Eğitim Bakanı Vekili Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/462) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Baaşbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gılarımla arz ederim. 10 . 3 . 1975 

îstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 
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M. Meclisi B : 87 

1. — İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakül
tesinin 1974 malî yılı Bütçe kanun tasarısında fakül
teye bağlı hastanede hastalar için yatak sayısı 1 630 
gösterilmiş ve bunun karşılığı bütçeden 94 milyon 
lira alınmıştır. 

Halbuki yatak sayısının 963 olduğuna dair resmî 
belgeler mevcuttur. Yatak saayısını fazla göstermek 
sureti ile milyonlarca lira Devlet bütçesinden alına
rak nereye sarf edilmiştir? 

2. — Yanlış bilgi vermek suretiyle T. B. M. M. 
ni aldatanlar, suiistimal yapanlar hakkında idarî ve 
adlî tahkikat açılmış mıdır? 

3. — 1973 ve 1975 malî yılı Bütçe kanun tasarıla
rında da kanunsuzluklar yapılrığı iddia edilmektedir, 
bu konuda tahkikat açılmış mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 11 . 6 . 1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
Sayı : 230 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın Başbakan
lık makamına yönelttiği ve makamca Bakanlığım ta
rafından cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı V. 

U , 6 . 1975 O : 2 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm: Parlamento - İrtibat 
Sayı : 031.2-

İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Önergede belirtildiği gibi 1974 malî yılında İs
tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ya
tak sayısı 1 630 gösterilmiş ve bütçeden de gerekli 
ödenek alınmıştır. 

Halen adı geçen fakültede effektif hasta yatağı 
1 054'tür. Sağlık hizmetinin gereği olarak fakültede 
yatmakta olan asistan - doktorlar, hemşireler, hasta
bakıcı ve hademeler ile yeni kurulan ve halen 75 ya
tılı öğrencisi olan, her yıl da yatak sayısı artan Ebe -
Hemşire ve laborant okullarının yatak adetleri de bu 
hasta yatak sayısına ilâve edilmektedir. Bu duruma 
göre yatak sayısı 2 000'in üzerinde bulunmakta, böy
lece Devlet bütçesinden alınan ödeneğin nereye sarf 
edildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

2. — Yanlış bir bilgi vererek Millet Meclisini al
datmak gibi bir durum bulunmadığından, her han
gi bir soruşturma yapmaya gerek duyulmamaktadır. 

3. — Yukarıda açıklandığı üzere, 1973 yılı yatak 
sayısında bir yanlışlık olmadığı gibi, 1973 malî yılın
daki 1 630 yataktan 1975 yılında 1 700 yatağa va
rış, yeni kurulan 2 Koroner Üniversitesi ve yeni aci
len Âcil Cerrahi Servisine ilâve edilen yataklar do-
layısıyledir. Bundan dolayı herhangi bir soruşturma 
açılması düşünülmektedir. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı V. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

87 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 6 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) ve (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/292; C. Se
natosu : 1/351) (M. Meclisi S. Sayısı : 172; C. Sena
tosu S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 10.6.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Arasü ve 9 arka

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

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

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'mn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 

nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

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

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

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alman kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

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

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

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

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

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

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

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

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

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

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele

ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

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

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

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

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

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

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsafın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

9. — Muş Milletvekili Ahmet Harndi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6129) 

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

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

12. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, MİT 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir,, 
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Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 



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

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

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

44. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençük olaylarına üişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5 — 
69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

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

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so

ru önergesi (6/165) 
104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 

dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

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

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

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

tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarı
sına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/141) (S. Sayısı : 71 ve 71'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 20 . 6 . 1974, 4 . 6 . 1975). 

2. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

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

4. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkam/ica Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 11 . 1974) 

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

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



X 7. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporu 
(1/195) (S. Sayısı: 164); (Dağıtma tarihi: 30 . 5 . 1975) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/261) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 2.6.1975) 

9. — Küçüklerin Vatana iadesine dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporu (1/197) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1975) 

10. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma 
Tarihi: 3 . 6.1975) 

! 11. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
| ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em

lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

12. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma -

I sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
i Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 

Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

j X 13. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzala-
[ nan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına lliş-
j kin Uluslararası Anlaşma (CIV) ve Ekleri' ile De-
i miryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası 

Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onay-
| lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
I ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişle-
j ri komisyonları raporları (1/208) (S. Sayısı : 167) 
i, (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1975). 


