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İçindekiler 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak öz^ti 377:378 

II. — Gelen kâğıtlar 378:382 

III. — Yoklama 383 

IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuştan 383 

A) Gündem dışı konuşmalar 383 

1. — İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un, 
13 . 1 . 1976 tarihli 38 nci Birleşimde Lice 
depremi hakkında gündem dışı bir konuşma 
yapan Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'e' 
cevap veren konuşması. 383:384 

2. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'm, 
Adıyaman'ın ekonomik, sosyal, kültürel duru
mu ve son zamanlarda bozulan asayişi hakkın
da gündem dışı konuşması. 384:386 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
cereyan eden oylalarda Hükümetin rolü ve 
tutumu hakkındaki gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın cevabı. 386: 

390 
4. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usu-

mi'nin, açılmış olan Ege tütün piyasası konu
sunda gündem dışı konuşması. 39Q:391 

Sayfa 

B) Tezkereler ve önergeler 391,402 

1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 16 . 7 . 1967 tarih ve 693 sayılı Kanun
la değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu Kanuna geçici 7 nci madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (1/339, 3/521) 391:392 

2. — Bursa Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve 
Öğretim Yardımcıları Kadro kanunu tasarısı
nın geriverilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/321, 3/520) 392 

3. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
(4/103) 402 

4. — Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'nın, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/104) 402 

5. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lam'ın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi (4/106) 402 
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Sayfa 
C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 

Araştırması önergeleri 392 

1. —Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket 
ve çatışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması - açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 392:393 

2. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi" uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/40) 393 

3. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 
9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak 
Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/41) 393:394 

4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 
arkadaşının, gül üretimini geliştirmek, üretici
nin örgütlenmesini ve finansmanını sağlamak 
için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Ana-

* Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis "Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/42) 394:395 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
24 arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversite
sinin bugünkü statüsünün, Anayasada belirti
len ilkelere uygun olup olmadığını ve meyda
na gelen olayların gerçek nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/43) 395:397 

6. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz 
ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak 
bir sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan 
konutlar için alınacak tedbirlerle, Lice deprem 
felâketzedelerine gönderilen yardımın yerine 
ulaşıp ulaşmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 397 

Sayfa 
7. — Adana Milletvekili Osman Çıtrık ve 

9 arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan 
yönlerini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini 
bulup tatbikini sağlamak ve ihracatın hangi 
sektörle yapılırsa Türkiye'nin yararına olacağı
nı saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/45) 397:398 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk si
nemacılığının sorunlarını tespit ederek gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/46) 398:399 

9. —> Gaziantep Milletvekili İbrahim Hort-
oğlu ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kal
kınmasına daha etkili bir katkıda bulunabilme
si için Devletçe yapılması gereken hizmetleri 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/47) 399:401 

10. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 
15 arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş ama
cına uygun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan 
nakil ve atamalarda başka nedenlerin bulunup 
bulunmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/48) 401 

V. — Seçimler 402 

1. — Anayasa Komisyonu ile Sağirk ve 
Sosyal İşler Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçimi. 40(2 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu ve aday listesi (3/173) 
(S. Sayısı : 57) 402:403ı 

VI. — Sorular ve cevaplar 403 

A) Yazılı sorular ve cevapları 403 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, 
Tarko satış mağazalarının kapatılmasına ve bu 
mağazalardaki malların İP A (İslâm Pazarı) na 
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Sayfa 
devredilmesine ilişkin sorusu ve Ticaret Baka
nı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/741) 403:405 

2. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bo
lu Kıbrısçık Orman İşletmesinde değerlendi
rilmeyen kerestelere ilişkin sorusu ve Orman 
Bakanı Turhan Kapanh'nın yazılı cevabı. 
(7/742) 405:406 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Aralık ve İğdır'da pamuk ürünü için destekle
me alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru
su ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı ce
vabı. (7/753) 406:407 

4. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, 
susam ürünü için taban fiyatı ve destekleme 

I. — GEÇEN Tl 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, Lice'de 6 
Eylül 1975'te meydana gelen depremden sonra alınan 
tedbirlerin yeterli olmadığına ve bazı suiistimallerin 
yapıldığına dair gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Danışma Kurulunun: 

Komisyonların üye sayılarıyle siyasî parti grupla
rının bu komisyonlara verecekleri üye sayılarına dair 
önerisi okundu; komisyonların üye sayıları ayrı ayrı 
oylanarak kabul olundu. 

Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arkadaşının 
TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilkesine uy
gun olup olmadığını saptamak amacıyle (10/34), 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 arka
daşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana gelen 
depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturulması 
ve yerleşim nedenleriyle bundan sonraki alınması ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle (10/35) 

Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arkadaşının, 
Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumlarını sap
tamak amacıyle (10/36) 

Sayfa 
alımı düşünülüp düşünülmediğine ilişkin soru
su ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı ce
vabı. (7/759) 407:408 

5. — Bolu Milletvekili Müfit Bayratkar'ın, 
Renault binek arabalarına yapılan zamlara 

ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/783) 408: 

411 

6. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Adalet Bakanının sağ - sol çatışmasına ait ver
diği beyanata ilişkin sorusu ve Başbakan adı
na Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun ya
zılı cevabı. (7/914) 412 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 arkadaşı
nın, beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle kullanı
lan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini sapta
mak amacıyle (10/37) 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 arkadaşı^ 
nm, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve İnşaat 
Malzemeleri İthalât, İhracat Şirketinin mobilya ihra
catı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak ama
cıyle (10/38) birer Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri okundu; gündemdeki yerlerini alacak
ları ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşturulması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
kurulan 10/9 numaralı ve, 

Güneydoğu bölgelerimizdeki kaçakçılık olayları
nı yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin tespiti amacıyle kurulan 10/13 numaralı Araş
tırma komisyonlarının görev sürelerinin üç ay uzatıl
masına dair komisyon başkanlıkları tezkereleri kabul 
olundu. 

• > • • « 

TANAK ÖZETİ 

i 
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Komisyonlara, siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adaylar ile karma komisyonlardaki bağımsız üyelik
lere gösterilen adaylar seçildiler. 

Başkan tarafından, komisyonların biran önce gö
rev bölümü yapmalarını sağlamak amacıyle toplantı 
gün ve saatlerine ilişkin açıklamada bulunuldu. 

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

II. — GELEN 

14 . 1 . 1976 

Tasarılar 
1. — Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu tasa

rısı (1/337) (Anayasa, Adalet, İçişleri, Bayındırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarına). 

2. — Her çeşit Irk ayrımının ortadan kaldırıl
masına ilişkin Uluslararası Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarısı 
(1/338) (Adalet, İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına). 

3. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1967 tarih ve 693 sayılı Kanunla değişik ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
geçici 7 nci madde eklenmesine dair Kanun tasarısı 
(1/339) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına). 

4. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 205 sa
yılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun tasarısı (1/340) (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret, Tarım, Orman ve Köy İşleri, İçiş
leri ve Plan komisyonlarına). 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî 
Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalanmış bu
lunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı (1/342) (Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonlarına). 

6. — Nakdî Tazminat Kanunu tasarısı (1/343) 
(Millî Eğitim, Millî Savunma, İçişleri ve Plan komis
yonlarına). 

7. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri ko
nusunda Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygu
lanması hakkında Kanun tasarısı (1/344) (Adalet ve 
Dışişleri komisyonlarına). 

8. — Ceza Koğuşturmalarının Aktarılmasına da
ir Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında Kanun tasarısı (1/345) (Adalet ve Dışişleri 
komisyonlarına). 

14 Ocak 1976 Çarşamba günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 16,17'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Kastamonu 

Kemal Güven Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Özmen 

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

9. — Türk Medenî Kanununun 13 Temmuz 1967 
tarih ve 903 sayılı Kanunla değiştirilen 78 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/346) (Adalet Komisyonuna). 

10. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci 
maddesine 1654 ve 1780 sayılı Kanunlarla eklenen 
(c) ve (d) fıkralarının birleştirilip yeniden düzenlen
mesine ilişkin Kanun tasarısı (1/347) (Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonlarına). 

11. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
(1/348) (Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonla
rına). 

12. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protoko
lünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı (1/349) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonlarına). 

13. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Ve
rilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı (1/352) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan komisyonlarına). 

14. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta
sarısı (1/353) (Millî Savunma Komisyonuna). 

15. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
(1/354) (Dışişleri Komisyonuna). 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzala
nan Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 
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Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da- I 
ir Kanun tasarısı (1/355) (Adalet ve Dışişleri ko
misyonlarına). 

17. — Umumî İhtiyaçlar İçin Hariçten Getirile
cek Madenî Su Boruları ile Aksam ve Teferruatından 
Gümrük Resmi Alınmamasına dair 3 Haziran 1933 
tarihli ve 2268 sayılı Kanunun 15 . 2 . 1956 tarihli ve J 
6665 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/358) (Tarım, 
Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına). 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fran
sa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bu
lunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci madde
sinin son paragrafının sözleşme metninden çıkarılma
sına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı (1/359) (Dışişleri Ko
misyonuna). 

19. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı (1/360) (Sağlık ve Sosyal îşler 
ve Plan komisyonlarına) 

20. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair Kanun tasarısı (1/361) (Adalet Ko
misyonuna) 

21. — Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankası Ku
ruluşuna dair Kanun Hükmünde Kararname (1/362) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyon
larına) 

22. — 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanu
nunun 10 ncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ben- I 
di ile ikinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
tasarısı (1/389) (İçişleri ve Millî Savunma komisyon
larına) 

23. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka- I 
nun tasarısı (1/392) (Millî Savunma Komisyonuna) 

24. — 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu Kanuna 
ek 1306 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bir madde ilâvesi hakkında Kanun tasa
rısı (1/393) (İçişleri, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonlarına) 

25. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair Ka- I 
nun tasarısı (1/394) (Adalet Komisyonuna) 

26. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teş- I 
kilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle donatıl- j 
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ması amacıyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mü
dürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/395) (İç
işleri ve Plan komisyonlarına) 

27. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanu
nun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla 
değişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine iliş
kin Kanun tasarısı (1/396) (Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarına) 

28. — Tarım Sigortası Kurumu Kanun tasarısı 
(1/397) (Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komis
yonlarına) 

29. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç - güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında Kanun tasarısı (1/398) (Plan Komisyonuna) 

30. — Taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüz
lerin önlenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/399) (Ada
let, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
31. — C. Senatosu Ankara Eski Üyesi Hıfzı Oğuz 

Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve Milletveki
li seçimlerinde uygulanan «Ön seçim», lerin kaldırıl
ması ve seçimlerin salim bir düzene bağlanması hak
kında Kanun teklifi. (2/453) (İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarına) 

32. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk ile 
istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, Petrol Ara
ma Fonu Kurulması hakkında Kanun teklifi. (2/455) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyon
larına) 

33. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan ve 59 
arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş Kanunu 
teklifi. (2/456) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

34. — C. Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı ve 
3 arkadaşının, 6132 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi. (2/457) (Ada
let, İçişleri, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyon
larına) 

35. — C. Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı ve 
3 arkadaşının, 6132 sayılı At yarışları hakkındaki Ka
nunun 4, 5 ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi. (2/458) (Adalet, İçişleri, Tarım, 
Orman ve Köy İşleri komisyonlarına) 
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36. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi. (2/459) (Ada
let Komisyonuna) 

37. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 98 nci maddesinin VIII nci 
bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi. (2/460) 
(Adalet, Sağlık ve Sosyal tşler komisyonlarına) 

38. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 13 
Mart 1329 tarihli tdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanu
nunun 5170 sayılı Kanunla değişik 111 nci, 16.7.1965 
tarih ve 671 sayılı Kanunla değişik 116, 137, 140 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
(2/462) (Anayasa ve İçişleri komisyonlarına) 

39. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, Pro
fesyonel Futbol karşılaşmalarında hasılatın taksim 
şekli hakkında Kanun teklifi. (2/463) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) 

40. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Necear 
Türkcan'ın, 13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umumiye-i 
Vilâyat Kanununun 116 ve 140 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Yasa önerisi. (2/464) (Anayasa ve 
İçişleri komisyonlarına) 

41. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
17 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi. (2/465) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

42. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 10 ar
kadaşının, 1005 sayılı Yasanın 1 nci maddesini de
ğiştiren Yasa teklifi. (2/466) (Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarına) 

43. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi. (2/468) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

44. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 506 
saydı Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci bölümünün 
sonuna bir (L) fıkrası eklenmesi ve II nci Bölüm (C) 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi. (2/469) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

45. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasan m 11 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
Yasa teklifi. (2/470) (Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler 
komisyonlarına) 

46. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
Hemsin ve Güneysu adları ile iki ilçe kurulması hak
kında Kanun teklifi. (2/471) (İçişleri ve Plan komis
yonlarına) 

47. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özerin, 
mahalle ve köy muhtarları ile köy korucularına ay
lık ücret ödenmesi hakkında Kanun teklifi. (2/472) 
(İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

48. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Haşhaş 
ekimiyle ilgili bazı cezaların affı hakkında Kanun tek
lifi. (2/473) (Adalet Komisyonuna) 

49. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifi. (2/475) 
(İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan komisyonlarına) 

50. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
teklifi. (2/476) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonlarına) 

51. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 9 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin kaldırılmasına ve 146 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair yasa önerisi (2/477) (Adalet Komis
yonuna) 

52. — C. Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mus
tafa Çelik ve 17 arkadaşının 1974 - 1975 ekim döne
minde ruhsatlı alanlarda yapılan Haşhaş ekim fazla
lığına ait cezaların affına ilişkin kanun teklifi (2/478) 
(Adalet Komisyonuna) 

53. — C. Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet As-
lanoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
3 ncü maddesi son fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/479) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

54. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanun ile de
ğiştirilmiş 14 ncü maddesinin 4 ncü bendine bağlı 11 
nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/480) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
larına) 

55. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Tarım ve Orman 
İş Kanunu teklifi (2/481) (Adalet, Sağlık ve Sosyal 
İşler, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komis
yonlarına) 

56. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın, 
16 . 6 . 1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunla değişti
rilen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
5 nci maddesinin A bendinin «b». fıkrasının değiş-
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tirilmesine ilişkin kanun teklifi (2/483) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

57. — îçel Milletvekili Hikmet Baloğlu ile C. Se
natosu içel Üyesi Lütfi Bilgen'in, Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiş
tirilmesi ve aynı Kanunun 35 nci madde «D» bendi
nin sonuna bir paragraf eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/484) (İçişleri Komisyonuna) 

58. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray 
ile Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek geçici 
maddeler eklenmesine dair 1912 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/486) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
larına) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 8 
arkadaşının, Türk Vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/487) (Dışişleri ve İçiş
leri komisyonlarına) 

60. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili kanun
ların bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bazı hüküm
lerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/488) 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

61. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi (2/490) (Millî Eğitim ve Plan komis
yonlarına) 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/491) (Ada
let Komisyonuna) 

Tezkereler 
63. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için seçim yapılmasına ilişkin Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi (3/447) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

64. — Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin 1973 
yılı millî korunma konsolide bilançoları ve kâr - za
rar hesaplarının sunulduğu hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/497) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

65. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1974 yılı 
çalışma raporu ve bilançosu ile 1975 iş programı
nın sunulduğu hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/498) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

66. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1974 yılına 
ait bilanço ve faaliyet ve Denetleme Kurulu rapor
larının sunulduğu hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/499) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna) 

67. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1974 
Malî yılı bilançosu ile faaliyet ve Denetleme Kurulu 
raporlarının sunulduğu hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/500) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

68. — Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/501) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

69. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/502) (Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

70. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/503) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

71. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet Öz-
dal'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/504) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

72. — Ankara Milletvekili Sabahattin Selek'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/505) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

73. — Zonguldak Milletvekili Zekâi Altınay'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/506) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

74. — Elâzığ Milletvekii Atillâ Atillâ'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/507) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

75. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş-
bakanlık tezkeresi (3/508) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

76. — Muğla Milletvekili Ali Hilmi Döğerli'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/509) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

77. — Elâzığ Milletvekili Atillâ Atilâ'nın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başba-
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kanlık tezkeresi (3/510) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

78. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/511) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

79. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/512) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

80. — Konya Milletvekili Reşat Aksoy'un, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/513) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

81. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/514) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

82. — Siirt Milletvekili Idris Arıkan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/515) (Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyona) 

83. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi
ne tabi kuruluşların 1974 yılı faaliyetleri, bilanço, kâr 
ve zarar hesapları üzerinde Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunca düzenlenen raporların sunuldu
ğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/516) (Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

84. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/517) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

85. — İsparta ili Yayla Mahallesi Hane 131 Cilt 
712 Sahife 30'da kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay) in ölüm cezasına çarptırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/518) (Adalet Komisyonuna) 

86. — Elâzığ Milletvekili Atillâ Atilâ'nın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/519) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
87. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 

Birgit'in, Televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin yasa önerisi ve İçişle
ri ve Adalet komisyonları raporları (2/333) (Dağıtma 
Tarihi : 29 . 12 . 1975) (Gündeme) 

Sözlü Soru 
88. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Anar

şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. 
(6/240) 

Yazıtı sorular 
89. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın Haşhaş 

ekimi ile Alkoloid Fabrikasının kurulmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/977) 

90. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Türk -
Alman örnek ve tatbikat çiftliklerine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/978) 

91. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/979) 

92. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Türki
ye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/980) 

93. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in 1803 
sayılı Af Kanunundan yararlanan siyasî suçlulara iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/981) 

Genel görüşme 
94. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 

24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

95. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçlan konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ: Mehmet Özmen (Gaziantep), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 39 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN. — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, yeni gelen sa
yın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çalışan komisyonlardaki üyelerimiz

le beraber çoğunluğumuz vardır. 

A) GÜNDEM DIŞI 

1. — İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un, 
13 . 1 . 1976 tarihli 38 nci Birleşimde Lice depremi 
hakkında gündem dışı bir konuşma yapan Diyarbakır 
Milletvekili Hasan Değer'e cevap veren konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda, dünkü 
konuşmaya cevap vermek üzere Sayın fmar ve tskân 
Bakanı Nurettin.Ok, buyurunuz efendim. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI NURETTÎN OK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Dünkü birleşimde bir sayın milletvekili Lice dep
remi ile ilgili yanlış verilere dayanan birtakım beyan
larda bulunmamış olsa idi, yüksek huzurunuzu işgal 
etmeyecektim. 

Sevgili arkadaşlarım, Lice ve civarında Büyük ka
yıp ve hasarlara sebebiyet vermiş ve halen de zaman 
zaman devam eden deprem afeti, bölge halkını olduğu 
kadar, şüphesiz bütün milletmizi sonsuz acı ve ıstı
raba sürüklemiştir. 

Cumhuriyet hükümeti olarak, yurdumuzda vücut 
bulan bu afet karşısında, Devletimizin bütün imkân
larını seferber ederek ve hattâ mevcut konut malze
mesi açığımızı yurt dışından karşılamak suretiyle, ya
pılabilmesi mümkün olan ne ise onu yapmak görevi-

Muhterem arkadaşlarım, bazı komisyonların baş
kan ve başkanvekilleri, sözcü ve kâtip seçimlerini ta-
mamlayamadığı öğrenilmiştir. Bu komisyonların bu
gün 16.00'da kendi salonlarında toplanarak, seçimle
rini yapmalarını önemle rica ederim. Bugün de seçim
leri tamamlanmayan komisyonların, yarın saat 14.00' 
te toplanmalarını ayrıca rica ederim. 

miz idi; onu da kemaliyle ve zamanın elverdiği şart
lar içinde yerine getirmiş bulunuyoruz. 

Ancak, bu gibi konuların politikaya ve polemiğe 
alet edilmemesi gerekirken, milletçe hep birlikte yara
yı sarmak için birlikte hareket etmemiz gerekirken, 
durmadan şurasından burasından didiklemek suretiyle 
ne elde edilmek istenir, anlaşılamamaktadır. 

Oysa afetin olduğu günden beri bütün politik dü
şünceleri bir tarafa bırakarak, özellikle görev sınırı
nı da aşan düşünce ve davranış içinde bir tutumla, 
geceli gündüzlü yaraya çare bulmak için çalışılmıştır. 
Lice'de inşaat yapmak zor gelmedi; fakat uluorta be
yanları, yalan yanlış eleştirileri, gereksiz polemik ve 
isnatları cevaplandırmak zor geldi. 

Şimdi millet kürsüsünde, sorumlu hükümet üyesi 
olarak ana çizgileri ile gerçek tabloyu tekrar huzu
runuza sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Lice'de 6 Eylül günü vuku 
bulan depremde 7 713 konut yıkılmış, 4 045 konut 
orta hasar görmüş, 5 340 konut ise az hasar görmüş
tür. Az hasar- görmüş konutlar için Afetler Kanunu
na göre 5 000'er lira, orta hasar görmüş konutlar için 
7 500'er lira yardım yapılması uygulanmıştır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Yıkık ve ağır hasar görmüş konutların yerlerine 
yenilerinin yapılması için Devletin bütün imkânları 
kullanılmıştır.. Malî yönden, teknik güç yönünden, 
malzeme yönünden ne yapılması gerekmişse o yapıl
mıştır. İşçisiyle, memuruyle, tekniker ve mühendisi ile 
Bakanlığın mensupları, insanüstü bir gayretle zaman
la mücadele etmişler ve bu mücadeleden galip çık
mışlardır. 

İki aylık çok kısa bir zaman içinde, yerle bir ol
muş Lice'nin yanında 1 500 konutluk yeni bir Lice 
yaratılmıştır. Bu kısa süre içinde 30 kilometre elekt
rik hattı, 28 kilometrelik kasaba yolları açılmış ve 
yer altına 22 kilometrelik içme suyu hattı döşenmiş
tir. Bütün bunlar 2 aylık kısa süre içerisinde hepsi bir
likte yerine getirilmiştir. 

Halen Lice'de 1 200 aile yeni konutlarda oturmak
tadır. Kilitlerin anahtarlara, anahtarların kilitlere uyup 
uymadığı belki doğrudur; ama bunun yanında, suyu 
ile, elektriği ile, yollan ile 2 ay içinde kurulmuş olan 
yeni Lice'de 1 200 ailenin oturduğu da o kadar doğ
rudur; 200'den fazla konutun halen boş olduğu da o 
kadar doğrudur. 

Yine bu 2 ay içinde muhterem arkadaşlarım, bu
nun dışında, ayrıca köylerde yeni tespit edilen yerle
rinde 3 118 konutun temelleri atılmış ve 1679 adedi 
tamamlanmış bulunmaktadır. Hani ilçe merkezinde 
250, Kulp ilçe merkezinde 35 konut, malzemeleri Fin
landiya'dan getirilmek suretiyle monte edilmiş bulun
maktadır. Bu şekilde 2 aylık geceli gündüzlü çalışma 
sonunda, 3 500 konut Lice ve civarında bugün afet
zedelerin hizmetine sunulmuş bulunmaktadır. Bu ise, 
dış ülke temsilcilerinin de ifade ettikleri ve eleştirici 
ve araştırıcıların işaret ettikleri bir rekor olarak ma-
nalandırılmaktadır. 

Yapılmasını planlamış olduğumuz konutlardan, 
anî bastıran kış sebebiyle bitirilemiyeceği anlaşılan 
konutların sahiplerine, kışı geçirmek üzere geçici is
kân için 5 OOO'er lira yardım yapılmaktadır. Daha 
önce konutları yıkılmış olup da muayyen bir program 
ve plana bağlanmış; fakat anî bastıran kış dolayı -
sıyle şu anda bitirilmesi mümkün görülemeyen konut 
sahiplerine, kışı sıcak bir yerde geçirebilmelerini te
min için 5 OOO'er lira yardım yapılmaktadır. 

Deprem İnşaat Amirliğimiz halen tüm gücü ile 
afet bölgesinde kar - kış demeden faaliyetine devam 
etmektedir. Fennin, tekniğin gereği ne ise, o yapıl
maktadır. 

Çok daha ayrıntılı bilgileri kısa süreye sığdırmak 
mümkün değil; başarılı bir çalışma yapılmışsa, mil

letçe bundan kıvanç duymalıyız, polemik yapmak 
için afet dışında başka platformlar arayalım. Lice' 
deki çalışmalar, başından sonuna kadar fotoğrafla, 
albümlerle ve filmle tespit edilmiştir. Arzu eden arka
daşıma her zaman takdime hazır durumdayım. Bir 
şey esasında büyükse, onu küçültmek için ne kadar 
gayret sarf edilirse edilsin, boştur; o şey daha da bü
yür. 

Kıymetli milletvekilleri, Lice'de ve çevresinde ça
lışmalar devam etmektedir ve devam edecektir. Di
yarbakır'dan, deprem bölgesi Hani ve Lice İlçele
rine kadar, asfalt yollarla bağlanma işlemi bitmiş
tir. 2 aylık kısa süre içinde ayrıca 62 kilometre köy
lere bağlantı yolu yapılmıştır. 

Afetin partisi olmaz; hattâ, afet yalnızca ülkenin 
ve bir milletin meselesi ötesinde, bütün insanlığın 
meselesidir. Hükümet, Lice ve dolaylarında afet son
rası yalnızca inşaat faaliyetleri için Bakanlığın Afet 
İşleri kanalı ile, 510 milyon lira para sarf etmiştir. 
Devam eden işler için gerekirse 500 milyon lira da
ha sarfedecektir. 

2 ay içinde ve durmadan devam eden depremler 
silsilesi içinde yapılanın dışında «şunlar da yapılabi
lirdi^ diyebilen varsa, o arkadaşımın önerisini, olum
lu tenkitlerini bekliyorum; onun ötesinde ne söyle
nirse, afetin ortaya çıkardığı yarayı partizanca dü
şüncelerle ve kötü muhalefet örnekleriyle daha çok 
kanatmaktan başka bir mana taşımaz. 

Şimdi, Lice ve dolaylarında bir yandan «Allah 
razı olsunı» diyen büyük vatandaş topluluğu var, öte 
yandan «İndir ellerini, hani ne yapıldı ki?» diyenler 
var. Ulu Tanrı, her şeye kadir kudretiyle, duaları, 
başarımızda sevap hanesine kaydedecektir, ona gü
veniyoruz. Doğunun insanlarına lâfla değil, icra ile, 
işle hizmet etmeyi bir şeref borcu sayıyoruz. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok. 

2. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'in, 
Adıyaman'ın ekonomik, sosyal, kültürel durumu ve 
son zamanlarda bozulan asayişi hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Adıyaman'ın ekonomik, kültürel, 
sosyal durumu ve son zamanlardaki bozulan asayişi 
hakkında Sayın Adıyaman Milletvekili Kemal Ta
bak, buyurun efendim. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 
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Can güvenliğinin kalmadığı ülkemizde, seçim böl
gem olan Adıyaman'dan bazı tipik örnekler vermek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Adıyaman, bilindiği gibi Türkiye'nin en az geliş
miş, daha doğru deyimi ile, en geri kalmış vilâyetle
rinden birisidir. Yolsuz, okulsuz, susuz, ışıksız ha
yat hâlâ Adıyamanlıların kaderidir. 

Gerger ve Çelikhan ilçelerimiz ve köy yollan, se
nenin yarısı kapalı kalmaktadır. Posta katırla, hasta 
helikopter ile taşınmaktadır. Bu karda kışta kendi 
ürünü olan odun, il dışına efendilerine gönderilirken 
kendileri tezekle ısınmaya mahkûm edilmişlerdir. 
Kazara, ihtiyacına binaen bir yük odun kesmeye 
kalksa, eşeği satılmakta, kendisi hapse atılmaktadır. 

Yaz aylarının o kavurucu sıcağında, yüzlerce kö
yümüzün o çilekeş kadınları, bir sırtında çocuğu, 
bir sırtında tuluğu ile kilometrelerce uzaktan su ta
şımaktadırlar. Çoğu kez, doğumunu tarlada yapmak
ta olan çilekeş kadın, bebeğinin göbek bağını çak
maktaşı ile kesmektedir. 

Sanki bu ç'hmiz. bize yetmiyormuş gibi, Cephe 
Hükümeti işbaşına geldikten hemen sonra cereyan 
eden vahim olaylar, can güvenliğimizi ve çocukları
mızın okuma olanağını da ortadan kaldırmıştır. 

Şimdi, zamanın darlığını gözönünde tutarak, siz
lere açık örnekler vermek istiyorum. 

Adıyaman, Besni, Kâhta, Gölbaşı liselerinde ve 
Besni Öğretmen Okulunda gün geçmez ki hadise ol
masın. Bu Hükümet, bir sene evvel Teftiş Kurulu 
raporu ile Besni Öğretmen Okulundan uzaklaştırılan 
bir yıllık öğretmeni, Millî Eğitim Müdürü olarak tek
rar Adıyaman'a göndermiştir. Bir yıllık öğretmenin 
Millî Eğitim Müdürlüğüne getirilişi, Cumhuriyet ta
rihinde belki ilk defa olmaktadır. Bu harika Müdür, 
her akşam bir kazaya gizlice gitmekte ve çıkacak 
olayları gizlice planlayıp sergilemektedir. 

Besni Öğretmen Okulu ve Lise müdürleri, Millî 
Eğitim Müdüründen geri kalmamak için adeta yarış 
halindedirler. Öğretmen Okulu Müdürü, öğrencilik
le hiç bir ilgisi bulunmayan, sözde ülkücü, kiralık 
adamlarla okulu bastırmakta, Atatürk'ün rozetini öğ
rencilerin yakasından zorla çıkarttırmaktadır. 

Bu akıl ve mantık dışı yönetim, öğretmen ve öğ
rencilerin can güvenliğini ortadan kaldırmış, yatılı 
öğrencilerin tamamı canlarını kurtarmak için mem
leketlerine gitmişlerdir. Bu zorba yönetim, gündüz
lü öğrencilere de uygulanmak istenmiş; ama silâh 
ters tepmiş, öyle ki, Okul Müdürü gece yarısı gizli

ce, ata yadigârı silâh kullanan zorbaların eşliğinde 
karısını alıp kaçmıştır. Okul öğrencisiz, yönetim 
müdürsüz kalmıştır. 

Lise ve Öğretmen okullarında çıkan olaylardan 
sonra hayalî birtakım suçlamalarla, yüzlerce öğren
cinin okuma hakkı ellerinden alınmış, istikballeri 
mahvedilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Tabak, 1 dakikanız 
kaldı, ona göre toplayınız efendim. 

KEMAL TABAK (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

En vahim olaylar, mahallinde ilgtfilere zamanın
da" tedbir alınması hususunda intikal ettirildiği hal
de, tedbir almak şöyle dursun; gündüz gözü ile bir 
öğretmenin evini av tüfeği ile kurşunlayan bir zorba, 
karakoldan, «Ava giderken elinden boşalmıştır̂ » 
zaptı ile sokağa salıverilmiştir. Halkın haklı tepkisi 
karşısında lütfen adliyeye intikal ettirilmiştir. 

Milletin gözü önünde cereyan eden bütün bu 
olaylar kâfi gelmiyormuş gibi, bazı yetkili kişiler, 
özellikle Gölbaşı Kaymakamı, sözde güvenlik mülâ-
hazasıyle sırtında bizzat taşıdığı tomsonla yol kese
rek geçen otobüslerden haraç almaktadır. Yine Göl
başı Savcısı, açıkça Cumhuriyet Savcılığını unuta
rak; «Ben hem sağcı hem Savcıyım.;» diyerek, kanun 
dışı bu eylemleri teşvik, tahrik hattâ bizzat hazırla
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tabak, sözünüzü bağlayın 
efendim, rica ederim. 

KEMAL TABAK (Devamla) — Bitiriyorum 
sayın Başkanım-

Hatta kendisi gibi düşünmeyen İlköğretim Mü
dürü ve bir 'avukatın evine dinamit attırmış, bunu 
deşifre eden gece bekçisini derhal açığa almıştır. 

Hükümetlerin mevcudiyet sebebini teşkil eden 
can ve mal güvenliği hakkında seçim bölgem Adı
yaman'dan, Parlamentoda bulunan değerli parla
menterlere örnek sunmaya çalıştım. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik 
ve sosyal yapısı nazarı itibara alınırsa... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) 10 defa geridir. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müdahale etmeyin 

efendim., 
KEMAL TABAK (Devamla) — ... olayların 

yansıması ve toplumdaki etkisi ve gelecekteki seyri
ni kontrol çok güç olacaktır. Olayların, daha vahim 
bir noktaya gelmemesi, daha açıkçası kan davasına 
dönüşmemesi için Cephe Hükümetini uyarıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Tabak, bağlayın efendim. 
KEMAL TABAK (Devamla) — Bağlıyorum sa

yın Başkanım. 
Tez elden hükümet olmanın gerçek nedenini 

benimsemeli, aksi halde «zalimin zulmi varsa, 
mazlumun Allah'ı vardır» gerekçesini bilmelidir. 
Halk, ak oylarıyla Cephe'nin yanına bu icraatı bı
rakmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tabak, sayın Tabak, lütfen 
bağlayın efendim. 

KEMAL TABAK (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

3ıraksa bile, Allah bıra!<mıyaraktır. Bu körpe 
çocukların akan kanlarının .hesabı behemahal soru
lacaktır, 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tabak. 

3. — Kars Milletvekili. Doğan Araslı'nm, cere
yan eden olaylarda Hükümetin rolü ve tutumu hak
kındaki gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Gıyasettin Karaca'nın cevabı. 

BAŞKAN —.Sayın Doğan Araslı, MiDec Mec
lisinin son siyasal olaylar üzerinde tutumu hakkmda 
gündem dışı konuşmanız için buyurun efendim. 
(C. H. P. sırlaraından alkışlar) 

Sayın Araslı, sürenizi geçirmeden konuşmanızı 
rica edeceğim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — LTymaya çalışaca
ğım sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, Mil
let Meclisinin değerli üyeleri, 

Bugün bizzat, yönetimin başındaki kişinin zorladığı 
bir otorite buhranıyle ülke ve halkımız karşı karşı
yadır. Buhranın tertipli sonucu olarak anarşi sokak
ta, üniversitelerde, işçi kesiminde ve tüm kurumlarda 
kol gezmektedir. 

Dokuz aylık yönetiminin hesabını vermekten, «ne 
kadar kaçabilirsem kâr sayılır» düşüncesiyle kaçan 
ve Meclisleri 54 gün çalıştırmayan Sayın Demirel'in, 
Başbakanlık sıfatını taşıma tutkusunun faturası, ulus
ça katlanılması zor boyutlara ulaşmıştır. 

Nitekim, «1965 de Başbakan bendim, 1975'te Baş
bakan gene benim» diyen Demirel yönetiminin, her 
yılına düşen siyasî cinayet sayısı 10'un üzerindedir. 

Sayın milletvekilleri, özellikle son dokuz aylık dö
nemde siyasî iktidar, tarihimizin hiç bir döneminde 

Taslanmayan bir başıboşluğa itilmiştir. Devlet ve siyasî 
iktidarın bizzat Hükümetin başı ve Hitler özlemcisi 
yardımcısının çabalarıyle kattığı ülkemizde, hemen her 
gün güpegündüz gençler k,urşunlatılmakta, acımasızca 
hayatlarına son verilmektedir. 

Artık kuşku yoktur ki, ülkeyi bir baştan ötekine 
kaplayan anarşinin yaratıcısı, provakatörü, tertipçisi 
Demirel'dir. 

ETEM EKEN (Çorum) — Yıkanmadan gömülmek
tedirler. 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken!. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Ankara Üniversitesinin de aldığı karardan sonra, 
ülkemizde öğrenime açık tek yüksek öğrenim kurumu 
kalmamıştır. Üniversite ve yüksek öğrenim kurum
larının can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle tatil edil
mesine yol açan olaylar karşısında Hükümet Başkanı
nın takındığı tavır, «gerekirse üniversitelere el koyarız, 
sıkıyönetim ilân ederiz» şeklinde olmuştur. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, bilinmelidir ki, Sa
yın Demirel'in ve yardımcılarının isteri şekline dönü
şen arzuları budur. Kaldırılan her taşın altında bir 
yolsuzluğun saptandığı, kardeşlerin, yeğenlerin, kayın
biraderlerin milyonluk vurgunları sürdürdüğü bu or
tamda Demirel, açıkça kan politikası uygulamakta
dır. Bu politikama doğal sonucu olarak, lise öğrenci
sinden üniversitedeki gence, sokaktaki yurttaştan fab
rikadaki işçiye kadar can güvenliği kalmayan ülke
mizde bir siyasal iktidar boşluğu vardır. Demirel yö
netiminin görünümü budur. 

Sayın milletvekilleri, üniversite binalarını basan, 
öğrenci yurtlarını cinayet tezgâhlanan karargahlar ha
line getiren, gençleri kurşunlatıp öldürtenler ortaya 
çıkarılmadığı, bu görünüm önlenemediği sürece ka
muoyunun saptadığı suçlu, bugünkü Hükümetin başı
dır. 

Öldürülen her gencin, işçinin, öğretmenin suçlusu 
Demirel'dir ve onun Hitler özlemcisi yardımcısıdır; 
nihayet bunların zihniyetine ortak olanlardır. 

Gıdası insan kanı olan yönetimlerin uzun ömürlü 
olmayacağını, demokratik rejimlerin temel dayanağı
nın özgürlükler olduğunu Sayın Demirel bilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, aile çıkarları adına değil, hal
kımızın ve ülkemizin refahı adına namus sözü vermiş, 
and içmiş bir milletvekili olarak çoğunuzun duyguları
na, düşüncelerine tercüman olduğum inancındayım. 

Açıktan faşizm tellallığı yaparak, ülkeyi bir baştan 
ötekine kana bulayan, kiralık beyaz adam ticareti ile 
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Yüce Parlamentoyu da tahrip edilecek hedefleri ara
sına alan Demirel zihniyetine demokratik yöntemlerle 
«Dur» demek zamanı gelmiştir. Siyasal günah çemberi 
her gün daha da genişleyen Demirel zihniyetine karşı, 
anasayal iktidarı korumaya mecburuz. 

Gücünü terörden, anarşiden değil; halkdan, barış-
dan, insan sevgisinden ve Anayasadan alan gerçek ik
tidarı kurmak bu Meclisin kaçınılmaz görevidir. 

Bu inançlarımla saygılarımı sunarım. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araslı. 

DEVLET BAKANI GİYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Hükümet adına cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI GİYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; 
Demin gündem dışı konuşan arkadaşın konuşma

sını Yüce Meclis dinlemek suretiyle şahit olmuştur. 
Bu konuşmadan maksat, memleektte mevcut bir hu

zursuzluk, bir talebe olayı veya talebelerin birbirlerine 
karşı hasmane hareketlerini önlemek, veyahut da mem
lekette huzuru sağlamak maksadına matuf olmayıp, bi
lâkis kışkırtıcılığı dışarıda olduğu gibi Mecliste de 
devam ettirmek maksadından başka hiç bir anlam 
taşımamaktadır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

, BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Öğrenci olayı 
değil, öğrencilere karşı yapılan... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
DEVLET BAKANI GİYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, dünyada bil
meyen tek insan kalmamıştır.. 

ETEM EKEN (Çorum) — İşte o da sen. 

DEVLET BAKANI GİYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Hatta o kadar ki, en vicdansız 
insanlar dahi, vicdanı sağır, gözü kör olan insanlar da 
hissetmiş ve anlamışlardır ki, bugünkü öğrenci olay
ları siyasal ve ideolojiktir. Bugünkü siyasal ve ideolo
jik olan öğrenci hareketlerinin arkasında ve içinde 
maalesef siyasî kişiler ve siyasîler vardır; el'an tahrik 
ediyorlardır. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Söyle 
söyle, kim onlar» sesleri). 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Kimmiş? 
ETEM EKEN (Çorum) — Kimmiş, Türkeş mi? 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Kim onlar, 

isim ver. 
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JSA^KAN — Müdahale etmeyelim efendim, rica 
ederim. 

L I E M EKEN (Çorum) — Hükümetsiniz, doğru 
söyie. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Doğru söyle, 
kimdir onlar? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim beyler, dinleyelim ba
kalım. 

DEVLET BAKANI GİYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Kayden sabittirki, bugün Türkiye'de 
yapılan soygunlar, üniversitedeki silah çekmeler, yara
lamalar, bütün bu işleri işleyen militanların hepsi 
Cumhuriyet Halk Partisinin 1974 döneminde iktidarda 
bulunduğu zaman affedip, sokağa saldığı.. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler, A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Bir tek isim söylesin. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — İçinizdeki sahte 

başbuğun beslemeleridir onlar. (Gürültüler). 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

1974 yılında bizim partimizdeydi. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «yuh» sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim, konuşmasını bitirsinler 
efendim, bitirsinler, bir dakika. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

DEVLET BAKANI GİYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sokağa saldığı komünistler, militanlar 
yeniden eski, vatana ihanet suçlarını, kaldığı yerden 
devam ettirmektedirler. Memlekette, ülkede hangi ko-

~ munistin, hangi militanın yakasına yapışsanız karşı
sına siz çıkıyorsunuz, siz savunuyorsunuz onu. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Karaca, konuşmaların hudut
larını taşırmamak kayıt ve şartıyle, rica edeceğim. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Utanmaz, sa
tılmış adam. 

ETEM EKEN (Çorum) — Satılmış adam, bizim 
oylarımızla o kürsüde konuşuyorsun; satılmış adam. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, müda
hale etmeyelim, rica ederim. 

DEVLET BAKANI GİYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Ben satılmış olsaydım, senin safında 
olurdum. Sen kime satıldın arkadaşım? 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sen satıldın. 
DEVLET BAKANI GİYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Ben satılsaydım senin gibi komünist
lerin, militanların arasında olurdum, 
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ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Satılmasaydın, 
Devlet Bakanı olamazdın. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Ben senin arandan ayrıldığım zaman 
Erzurum'un tarihini yazdım arkadaşlarım, tarihini yaz
dım ben. 

ETEM EKEN (Çorum) — Satılmışlığm tarihini 
yazdın sen. Cumhuriyet Halk Partisinin oylanyie gel, 
sonra da şu konuşmayı yap; satılmış adam. 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken, ne şekilde 
hitap ediyorsunuz efendim, çok rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Görüyorsunuz ki, nerede bir komüniste, 
bir anarşiste, bir milliyetsize cevap verilse derhal 
onun savunuculuğunu yapıyorsunuz. Bunlara sahip 
çıkmayın arkadaşlarım. Militanlara, komünistlere . 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Mahkemeler 
tayin eder komünistin kim olduğunu. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Marksistlere, satılmışlara sahip çık-
mayımz. Siz de çıkınız, bu hareketleri yapanlara, «Biz 
sizinle beraber değiliz, bu hareketlerinizi tasvip etmi
yoruz, bu hareketler doğru değildir, silâhlı harekete 
kalkışmayı bırakın» deyiniz; böyle demeniz lâzım ar
kadaşlarım. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Çek silâhları ki
min elinde yakalandı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, kar
şılıklı konuşmayalım rica ediyorum, müdahale etme
yin efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bunları sölemediğiniz müddetçe, kışkır
tıcılık devam ettiği müddetçe, gençleri, körpeleri birbi
rine vurdurmuş olacaksınız. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Hükümetiniz yapı
yor bunları. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, Sayın Cebe, rica edece
ğim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Biz bundan, Hükümet olarak elbette 
üzüntü duymaktayız. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica ede
rim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Memlekette bu hareketleri ve bu asayiş
sizliği polisiye tedbirler, polisiye hareketler önleyeme
diği takdirde, Devletin emniyet gücünün bir kısmını 
temsil eden emniyet kuvvetleri, hadiselerin vahameti 
karşısında zayıf veya kifayetsiz kaldığı zaman, Hü

kümetin Başkanı, «Bu anarşik olayları, öğrencilerin 
birbirlerine karşı yapmış oldukları kıyamları önlemek 
için, gerektiği takdirde..» 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Katilleri niye ya-
kalayamadınız? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, rica 
ederim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — «< Anayasal bir hak olan, anayasal 
bir müessese olan sıkıyönetime başvurulacaktır» dedi
ğinde, niçin karşısına çıkıyorsunuz? 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Hükümetin 
aczidir bu, aciz bir Hükümetsiniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Eğer bu öğrencilerin biribirini kırma
sından dolayı zevk almıyorsanız, eğer bu memlekette. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler), eğer bu memlekette 
emniyet ve asayişin tesis ve teessüsünden üzüntü duy-
mayacaksanız, o takdirde Devlet olarak bu hadisenin 
hakkından gelebilecek anayasal her türlü tedbirin, 
siz de bizler gibi, yanında olmanız lâzımdır arkadaş
lar. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Katiller nerede? 
Kaç katil yakaladınız? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin rica ederim. 

Sayın Bakan, lütfen toparlayın efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, siz diyorsunuz ki; «Bu 

öğrenci hareketlerini komandolar yapıyor.» (C. H. P. 
sıralarından «Tabiî» sesleri). 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bravo, iyi öğren
mişsin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Peki, müsaade buyurun ama.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Günahı boy
nuna. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sayın Karsu, 
müsaade edin efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Siz, «Bu öğrenci hareketlerini koman
dolar yapıyor. Emniyet de komandoların yanında ol
duğu için, polisle beraberdir. Solcular, komünistler, 
militanlar, affedilenler bu sebepten dolayı eziliyorlar» 
diyorsunuz. (Gürültüler). 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Meclisin sükûnetini bozuyor. Kürsüde konuşan, bir 
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Bakandır. Büyük Millet Meclisini tahrip etmeye hak
kı yoktur. Lütfen, kürsüden indiriniz efendim (A. P. 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum, size 
söz verip konuşturacağım efendim. 

Konuşmaların sükûnetini temin edelim efendim. 
Müsaade edin efendim. 

Sayın Bakan, daha yatıştırıcı mahiyette, tahrik et
meden konuşmanızı rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Arkadaşlarım, şimdi, eğer polisin gücü
ne, polisin tarafsızlığına itimadınız yoksa, eğer, po
lisin, bu öğrenci çatışmalarında komandolarla işbirliği
ni yaptığını söylüyorsanız, diğer grupların bu sebeple 
ezildiğini iddia ediyorsanız, bir tarafsızlık iddiası içe
risindeyseniz; o takdirde diyoruz ki, bu hadiseler eğer 
vahametini artınrsa, sıkıyönetim ilân edilirse, sıkıyö
netim tarafsız olduğuna göre, sıkıyönetim tarafsız ola
cağına göre, komandolar eğer suç işliyorlarsa, onlar 
da sıkıyönetimin kanunları içerisinde muhakeme edile
cekler, onların hakkında da zecrî tedbirler alınacak
tır. 

etmiştir. Af Kanunu ile, ilgili kişilerin dışarıya çıka
rıldığını ve bu konu ile ilgili, Cumhuriyet Halk Par
tisinin bu olayları tahrik ettiğini ifade etti. 

İçtüzüğün 7Q nci maddesine göre söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Siz, tavzih sadedinde söz istiyorsu
nuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, çok rica edeceğim, 
tavzih sadedinde olmak kayıt ve şartıyle, buyurun 
efendim1. 

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

1973 yılında bir seçim yapıldı. 1973 yılında ya
pılan seçimlerde, Türk halkına, Cumhuriyet Halk 
Partisi, bir seçim bildirgesiyle, o seçim bildirgesinin 
kapsamı içerisinde bulunan bazı hususları ilân etti. 
Burada biraz önce konuşan zat, o anda, o seçim bil
dirgesi esaslarına, bir siyaset adamının, bir parti 
üyesinin, o partide milletvekilliği yapan bir kişinin 
asgarî ölçüler içerisinde siyasî ahlâk kurallarına uy
gun olarak, bağlılığını ifade ederek, aday adayı 
oldu. Nereden? Cumhuriyet Halk Partisinden. Cum
huriyet Halk Partisinden aday adayı olan bu sayın 
zat, Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili olarak 
Yüce Meclise geldi. (A. P. sıralarından gürültüler)-

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlarım, müdahele et
meyin efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sözümü dinleyeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, o konuyu şunun için arz 
ettim: Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde, bir baş
ka parti ile pazarlık yaparak... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, ne alâkası var; neyin tavzihini yapıyor? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, şahıslarla uğraşmaya
lım çok rica edeceğim. Af mevzuundaki tavzihinizi 
rica edeceğim. Efendim, hadiseleri ve tarihi hepimiz 
biliyoruz, bunu anlatmaya lüzum yok. Ancak, tavzih 
sadedinde olsun; çok rica ediyorum efendim, yeni
den tahriklere meydan vermeyelim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
Sayın Başkanım, dinlermisiniz? 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Binaenaleyh, eğer siz bu hadiselerin önlenmesini 
istiyorsan' z, öğrenci hareketlerinin olmasından üzü
lüyorsanız, öğrencilerin birbirlerini vurmasını istemi
yorsanız, solcuların bu taşkınlıklarının önüne geçil
mesini istiyorsanız, elbirliğiyle ve söz birliğiyle Hükü
metin yanında olarak, Hükümetin aldığı tedbirlere işti
rak etmek suretiyle, her türlü kışkırtıcılığın dışında, 
müessir tedbiri almak lâzımdır. 

Lütfen, elinizi, yakanızı bu anarşist öğrencilerin ya
nından ve üzerinden çekiniz arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Mesuliyet sahibi 
adam gibi konuş. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal, ne istediniz 
efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, İç
tüzüğün 70 nci maddesine göre.. 

SAİT S AYLAM (Kırşehir) — 1973'te hangi parti
den adaydımz? Haysiyetsiz. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Komünist
leri affedenlerin yanında oturamazdım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen oturunuz. 
Müdahale etmeyin efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba
kan, Cumhuriyet Halk Partisine ilişkin sözler sarf 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, siyasî kişilikte önemli olan unsur, anarşik 
olayları tahrik eden mihrakların nereden çıktığının 
belirgin halde Yüce Meclise anlatılabilmesidir. Onun 
için, pazarlıklar, ahlâkî kavramla bir araya getirile
rek sunulmak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, suçlu kimdir? Suçlu, Tar-
bosmorik köyündeki Mehmet midir? Suçlu, Mutki 
ilçesindeki Hasan mıdır? Elâzığ Devlet Mimarlık ve 
Mühendislik Akademisinde okuyan Ali midir? Ha
cettepe Üniversitesinde ders gören, öldürülen kişi 
midir? 

Suçlu, Devletin fonksiyonlarını kendi elinde top- , 
layan, icra kuvveti olarak kendisine sorumluluk dü
şen ve bu gibi konularla, asgarî noktada, vatansever
likle uğraşmak mecburiyetinde ve sorumluluğunda 
olan iktidardır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Çünkü, çok partili hayatta demokraside vebal ve 
sorumluluk icra kuvvetlerine aittir. Çünkü, Devlet 
gücünü elinde bulunduranlar, Türk halkını barış içe
risinde yaşatmak zorundadırlar ve sorumludurlar. 
İcra kuvvetini elinde bulunduranlar, anarşi mihrak
larını belgelerle ortaya çıkarıp, yargı organlarına 
teslim etmek zorunda ve mecburiyetinde olanlardır. 

Devlet Bakanı buraya gelecek, kendi sorumluluğunu 
bir tarafa bırakacak, kendi vebalini bir taraf bırakacak, 
iktidar olacak ve muhalefeti sorumlu tutacak. Yeryü
zünde böyle sakat, mantık dışı bir anlayış hiçbir de
mokratik ülkede görülmemiştir arkadaşlarım. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yoktur. Onun 
için... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, cümlenizi bağlayın 
efendim, vaktiniz doldu. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun için, 
sorumluluğu, teşvik edenleri, Başbakanlık makamın
da oturan ve onun yanındaki odalarda bunları 
planlayan insanlarda arasın. Cumhuriyet Halk Par
tisi Anayasaya ve demokrasiye bağlı bir parti olarak 
sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yapıyor ve 
Türkiye'de barış ortamının kurulması için bütün 
Anayasa ve hukuk ilkeleri içerisinde çaba gösteriyor. 

iktidara sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Eğer ikti
dar olmak kudretini kendinde göremiyorlarsa, ikti
darı efendice terk etsinler ve gitsinler. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz bir konuyu arz edeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem, sizi dinliyo 
rum efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkanım 
Sayın Uysal Cumhuriyet Partisine sayın Bakanın ko
nuşmasında sataşma olduğundan dolayı söz aldı. 

Bu sataşmada sayın Bakanın çıkartılan af dola-
yısiyle bu anarşist kişilerin dışarıda olması ve bu 
olaylara karışmış olması ve teşvik etmiş olmasını 
ifade etmesinden dolayı oldu. Halbuki, Sayın Uysal 
konuşmasının bir bölümünü tamamen şahsî bir tarafa 
dönüştürerek sayın Bakanın şahsı hakkında konuştu. 
Bu usulsüzdür. 

Konuşmasında affın doğurduğu neticelerde ve 
aftan yararlananların durumu ile ilgili hiç bir şey 
söylemedi. Anarşik olayları kendi görüşlerine göre 
ortaya koydu. Bu tamamen usul dışı bir konuşma
dır. Bunu arz edeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Biz konuşma
ları, şahsî kısma geçtiği zaman müdahalemizi yap
tık ve lâzım gelen şeyi söyledik. Ondan sonra da, 
anarşiyi doğrudan doğruya bu afa bağlamamak, af 
meselesini ortaya atmamak, fakat Hükümetin anar
şiyi bastırmakla mükellef olduğunu, onu da şurada 
aramaması lâzım geldiğini ifade ettiler, biz de onu 
tavzih sadedinde kabul etmiş bulunuyoruz efendim. 
Bu da zabıtlara bu şekilde geçmiş oldu. 

Müsaadenizle bu karşılıklı konuşmaları daha 
fazla uzatmamıza zaten imkân yok. Sizin fikirleri
nizde aşağı yukarı almış durumdayız. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Eğer konu, «Bu
günkü anarşik olaylar hangi tarafta ve ne tarzda 
çıktı?» ise, tabiî o hususta bizim de söyleyecekleri
miz var. 

BAŞKAN — Hayır efendim; onun da ayrıca 
münakaşası günü geldiğinde yapılacaktır. 

4. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
açılmış olan Ege tütün piyasası konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Sadullah Usumi, Ege tütün 
piyasası ile ilgili olarak gündem dışı konuşmak is
temektedir. 

Buyurun Sayın Usumi, süreniz beş dakikadır. 
Yeniden herhangi bir çatışmaya meydan vermeyiniz 
efendim1. 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Önceki gün Ege ekici tütün piyasası açıldı. Alım 
bölgelerini Balıkesir Milletvekili Sayın Orhan Üret
men ile birlikte dolaştık, 
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Gördüğümüz manzara yürekler acısı idi. Piyasa
nın açılışından kısa bir süre sonra Tekel İdaresinin 
tutumu, bu değerli üründen ekicinin değil, tüccarın 
yararlanacağını ortaya koymuştu. 

Üretici üzülürken tüccar seviniyordu. Bir yıl süre 
ile çoluk çocuk dağda, bayırda uğraş veren üretici 
aile, Cephe Hükümetinin geleneksel uygulaması ile 
gene ezilecek, tüccar ve aracı ise biraz daha sevine
cekti. 

Dinlediğimiz binlerce tütün üreticisi maruz bıra
kıldıkları oyunu yana yakıla anlatıyordu. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Ege'de bayram 
var. 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Size göre 
herhalde. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. Lüt
fen dinleyelim. 

SADULLAH USUMl (Devamla) — Yok, yok. 
Tüccar seviniyor. 

BAŞKAN — Sayın Usumi, vaktiniz doluyor 
efendim. Siz okumaya devam edin. 

SADULLAH USUMl (Devamla) — Bu acıklı 
sömürü tablosunu Meclise getirmeyi bir görev say
dım, Bu sözlerimle sayın Tekel Bakanının doğru yolu 
bulmak için bir gayret göstereceğini pek sanmıyo
rum. Zira kendisi bu tip uygulamaların eski bir us
tasıdır. Ama Yüce Meclisin tepkisi kısmen de olsa, 
bundan sonraki tütün piyasalarında onu biraz daha 
düşünmeye ve insafa sevk edebilir. 

Değerli milletvekilleri, tütüne verilen fiyat, dün
ya piyasası ölçüleri içinde son derece düşüktür. Baş 
fiyat olan 43 lira, hiç tereddütsüz söylüyorum ki, 
en az 50, hatta 55 lira olabilirdi. Bugün verilen baş-
fiyatın ortalama fiyat olarak bile tutturulması müm
kündü. Ancak baş fiyat kadar, uygulamada izlenen 
yol da önemliydi Nitekim Tekel İdaresinin ahırı 
bölgelerindeki isteksiz ve gevşek tutumu, üreticiyi 

tüccarın tuzağına düşürdü ve perişan etti. Sömürü 
çarkını çevirmekteki ustalığıyle tüccar üreticiyi der
hal baskısı altına aldı. Zira üretici Tekel'den kendi 
tütününe tespit edilen fiyatı öğrenemeyince tüccara 
koşuyordu. Bu durumu kullanan tüccar da nazlan
maya ve fiyatı düşürmeye başlamıştı. Tekel İdaresi
nin suskunluğu ve tüccarın sürekli fiyat kırması üre
ticiyi şaşkına çeviriyordu. Gemisini kurtarmaktan 
başka çare göremeyenler kendilerini tüccarın dişlile
rine teslim ediyorlardı. Bakan tütünün başfiyatını 
Devlet radyosundan 43 lira diye ilân ediyordu, ama 
bu fiyatlardan alıcı yoktu. 

Tütününü tüccara 23 liradan satmak zorunda 
kalan bir üreticinin kendisine kızan arkadaşlarına 
verdiği cevap hayli entresandı ve üzücü tabloyu açık
ça ortaya koyuyordu. Köylünün cevabı şöyle idi: 
«Vermeyip de ne yapayım? Tekel fiyat vermeyince 
tüccara gittim. Önce 30 lira verdi, razı olmadım; 
tekrar Tekel'e gittim. Netice alamayınca aynı tüc
cara döndüm. Bu defa aynı tütüne 25 lira dedi. Kı
zarak terk ettim, ama üçüncü gelişimde 2Q lira dedi 
ve güçlükle 23 liraya verebildim.» 

Emeğinin ve masrafının karşılığını bile alamayan 
tütün üreticisi köylü perişan haldedir, içi kan ağla
maktadır. Önümüzdeki yıl içinde nasıl geçinebilece: 

ğini, aylardan beri bir fistan alabilmek için piyasayı 
bekleyen çoluk çocuğuna bu durumu nasıl anlatabi
leceğini daha bu günden kara kara düşünmeye baş
lamıştır. Onbinlerce tütün üreticisi adına hem düşük 
başfiyatı, hem de üreticinin hakkı olan milyonlarca 
lirayı tüccara bağışlayan bu uygulamayı protesto 
ediyor, ve bunlara olanak veren Cephe Hükümetiyle 
onun Tekel Bakanını Yüce Meclise şikâyet ediyorum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Usumi. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

l. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16.7. 1967 tarih ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna geçici 7 nci madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/339, 3/521) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır, okutuyorum: 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21 . 7 . 1975 tarihli 71-1987/3793 sayılı yazı
mız. 

Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arzı 17 . 7 . 1975 tarihinde kararlaştırılan ve 
ilgide kayıtlı yazımızla sunulan «222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 16 . 7 . 1967 tarih ve 
693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinin 
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değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici 7 nci madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı»' nın İçtüzüğün 76 
ncı maddesine göre geri gönderilmesini saygıyle arz 
ederim. 

Süleyman Demirdi 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

2. — Bursa Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğ
retim Yardımcıları Kadro Kanunu tasarısının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/321, 3/520) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum: 

/. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve çatış
malarının nedenlerini saptamak amacıyle Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/39) 

BAŞKAN — Araştırma önergeleri vardır, okutu
yorum: 

11 . 11 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşırı solcular tarafından memleketimizde okuma 
ve okutma hürriyetinin kalmadığı görülmektedir. 
Son zamanlarda yurdumuzun muhtelif üniversitele
rinde sol ve sosyalist fikirleri benimsemeyen milli
yetçi öğrencilerin solcu olduklarını iddia eden bir 
kısım anarşistler tarafından kurşunlandıkları ve bun
lardan üçünün şehit edildiği, gazetelerde yazılmıştır. 
Ayrıca 27 öğrencinin de yaralandığı ortada görüldü
ğüne göre, bu hareketlerin maksat ve menşeini tespit 
için tanzim ettiğimiz Meclis Araştırması teklifimi
zin Yüce Mecliste okutularak, müzakereye alınma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bütün dünyada bir çığ gibi büyüyen talebe faali

yetleri, her memlekette muayyen bir müddet devam 
etti ve sonunda tabiî nizam avdet ederek, o memle
ketin umumî hayatına zarar vermeden küllendi geç
ti. Her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizde bu hare
ketlerden ayrı kalmadı. Bizde de 1968'de evvelâ, An
kara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde, ardından 
Mülkiyede, Ortadoğu Üniversitesi ile, hemen bütün 
Türk üniversitelerinde talebe nümayişleri, boykotlar 
ve işgaller görülmeye başladı. Başlangıçta sol basının 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21 . 7 . 1975 tarih ve 71-1982/3792 sayılı 
yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla sunulan «Bursa Üniver
sitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Yardımcıları Kadro 
Kanunu tasarısı» nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 
ncı maddesi uyarınca geri gönderilmesi hususunda 
gereğinin yapılması saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

şiddetle desteklendiği bu hareketler, giderek bir si
lâhlı ayaklanmaya doğru dönüştü. Ve memleket si
yasî tarihimizde «12 Mart» diye isimlendirilen bir 
hadiseye kaynak oldu. Masumane talebe hareketleri 
olarak takdim edilen bu faaliyetlerin aslında; bey
nelmilel komünizmin drije ve öncülük ettiği komü-
nizan bir hareket olduğu sonradan yapılan soruştur
malardan anlaşılmıştır. Bütün dünyada 6 - 7 ay son
ra sönen ve hiçbir zarar ika etmeyen talebe hareket
lerinin, Türkiye'mizde maalesef ardı - arkası kesil
meden devam ettirildiği, hatta evvelki hareketlerden 
edinilen tecrübelerle, daha müessir bir şekilde çalı
şıldığı görülmektedir. 12 Mart sonrası yapılan muha
kemelerde mahkûm edilenlere sağlanan afla, Türk 
anarşistleri artık El - Fetih'e veya Küba'ya gerilla 
talimlerine gitmez oldular. Çünkü yerli ve yetişmiş 
ihtilâlciler, hiç tanınmamış kişileri yeniden hazırlayıp 
organize ederek üniversitelerimize sokmaya muvaf
fak oldular. Bu sebeple Türkiye'de, milliyetçi bir 
hükümete tahammül edemeyen beynelmilel komü
nist teşkilâtları ile, onların yerli işbirlikçileri, mem
leketimizde üniversitelerden başlatılacak anarşi ha
reketlerinin 'bütün yurda yayılacağı, böylece bir ko
münist ihtilâline geçileceği tasavvuru içine girmiş
lerdir. Üniversitelerimizin açıldığı gün bütün yurtta 
başlatılan komünizan anarşi hareketleri, bu kerre 
daha gaddarane bir tarzda tezgâhlanmış bulunmakta
dır. Bu yeni sol strateji ile, üniversitelerimizde milli
yetçi olarak tanınan gençlerimizin önceden hazırla
nan plan ve tuzaklarla öldürülerek, milliyetçi genç
ler arasında yılgınlık yaratmak, bu suretle hâsıl ola
cak boşluktan istifade edilerek, Türk üniversiteleri 
ile eğitim yuvaları, aşırı sol militanların emrine geç
miş olacaktır. Bu hainane planın eseri olarak son bir 
haftada 3 milliyetçi gencimiz sol militanların kur-

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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şunları ile şehit edilmiş, 27 gencimiz de ağır yaralan
mıştır. 

Bu hareketler artık birer masum talebe hareketi 
olmaktan çıkmış, komünist militanların milliyetçileri 
imha hareketi haline gelmiştir. Türkiye'de organize 
bir faşist parti veya teşkilât olmadığına göre, mev
cut silâhlı çatışmaların gayesi, yurdumuzu beynelmi
lel komünizmin emrine amade kılmaktan başka bir 
şey değildir. 

Ayrıca da, müşahade edildiğine göre, bu hareket
ler bir solcu parti tarafından himaye ve teşvik de 
edilmektedir. Üniversite içinde bulunan tahrikçi mi
litanlarla, solcu hocaların milliyetçilere karşı yürüt
tüklerini gördüğümüz bu hareketlerin maksat ve şü
mulünü tespit ve haklarında kanunî müeyyide ve 
mukteza tayin edebilmek için, Anayasanın 89 ve İç
tüzüğün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırması açılmasını saygı ile rica ederiz. 

Muğla 
A. Buldanlı 

Niğde 
Y. Arıbaş 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Bilecik 
M. Erdem 
Balıkesir 
B. Eker 

Muğla 
Ü. Demir 

Denizli 
F. Avcı 

Ağrı 
K. Şahin 

Afyon Karahisar 
M. Tan 

İzmir 
İ. Taşlı 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini 
geldiğinde görüşülecektir. 

alacak, sırası 

2. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 arka
daşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
13 . 11 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Her Türk vatandaşının ve hatta topyekûn Türk 

Milletini üzüntü ve endişeye sevkeden en büyük içti
maî dertlerimizden birinin rüşvet olayı olduğu, her 
türlü şüpheden varestedir. Tarih boyunca her millet 
ve cemiyete arız olan bu güçlü tehlikeye karşı gerekli 
tedbirlerin alınması zamanı kanaatimce çoktan gelmiş 
bulunmaktadır. 

T. C. K.'nu gereğince rüşvet veren de rüşvet alan 
gibi suçlu durumda bulunduğu için ortaya çıkarılması 

çok güç, fakat millet hayatında o derece tehlikeli olan 
bu olayı, T. B. M. M.'nin araştırıp gerekli tedbirlerin 
alınmasına yardımcı olması zamanı bugün için zaru
ret haline gelmiştir. 

Gerek tek parti döneminde, gerek çok partili dö
nemde ve her hükümet zamanında mevcut olduğu her 
Türk vatandaşınca bilinen rüşvet olayına T. B. M. M.' 
nin ciddiyetle eğilmesi mutlak bir zarurettir. 

Genç demokrasimizi dahi kemiren bu güçlü illet, 
büyük çoğunluğu dürüst ve fazilet sahibi olan memur 
vatandaşımızı da tedirgin etmektedir. 

Cemiyetimizin, demokrasimizin, Milletimizin ve 
Devletimizin gerçekten içtimaî hastalığı olan rüşvet 
olayının araştırılması ve gerekli tedbirlerin tespit edile
bilmesi için, Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla talep ve 
istirham ederiz. 

Denizli 
Rıza Gençoğlu 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Kars 
Cemil Ünal 

Trabzon 
Mehmet Özgür 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Denizli 
Fuat Avcı 
Ankara 

Hasan Özçelik 
-Bursa 

Halil Karaath 
Ordu 

Bilâl Taranoğlu 
istanbul 

F. Gülhis Mankut 
îsparta 

Yusuf Uysal 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini 
geldiğinde görüşülecektir. 

alacak, sırası 

3. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önerisi. (10141) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

1 4 . 1 1 . 1 9 7 5 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de bilhassa büyük kent ve üniversite mu
hitlerinde yüksek okul ve yurtlarda, işçi muhitlerinde, 
anarşik olaylar bütün şiddeti ile devam etmektedir, 
M. C. hükümeti eli kolu bağlı bir gösteri içinde bu
lunmaktadır. Öyleki anarşi T. B. M. Meclisini dahi 
tahribe yeltendiği şayiaları vardır. 
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Bugün uygulamaya konulan bu taktikler, 12 Mart' 
ta uygulamaya konulan taktiklerden daha hesaplı ve 
temkinli olduğu görüntüsü arz etmektedir. Türk De
mokrasisi 12 Mart faşizminin dişleri arasından kıl 
payı kurtulmuştur, bugünkü olayların hedefi özgür-

• lükçü demokrasiyi yoketmekse, uygulayıcılar 12 Mart' 
ta işledikleri hatayı bir daha işlemeyecek kadar he
saplıdırlar. M. C. hükümeti halen devam eden katliam
lar, karşısında Türk polisinin elini kolunu bağladığı, 
tarafsız çalışmasını önlediği dolayısı ile sanıkların 
gözden kaçırıldığı kanısındayız. Bu yetmiyormuş gibi 
delilsiz olarak adalete teslim edilen aydınların, işçile
rin, öğrencilerin ve yazarların beraatı bazı çevreleri ve 
bazı hükümet yetkililerini sinirlendirmektedir. 

Türk toplumunun cesaretinin kırılması ve gözü
nün korkutulması jçin gözü pek aydınlar, işçiler, öğ
renciler öldürülmekte, bir kısmı işten çıkarılmakta, 
hükümet üyeleri ise Anayasaya sahip memurların kı
yımında yarış etmektedirler. 

Halbuki faşizmi veya komünizmi gerçekleştirmek 
isteyen eller durmadan ölüm kusmakta olup, hükü
met en azından yetersiz ve güçsüz görünme yolunu 
tercih etmektedir. 

Türkiye'de anayasal düzeni yıkmak, hayalî kuru
luşlar yolu ile ve dolambaçlı yollarla sömürü düzenini 
yaşatmak için iç ve dış işbirlikçiler, içeride ve hatta 
dışarıdan, bu gibi mevzularda hükümetleri devirmek, 
ihtilâller düzenlemek, siyasî katliamlara girişmek ken
di çıkarları için geçerli parti ve kuruluşları destekle
mekte usta olan kuruluşların var olduğuna inanıyo
ruz. 

Türk toplumunu geri kalmışlıktan kurtarmanın en 
geçerli yolu Anayasal saygınlığın ve hukuk devleti an
lamının bütün boyutları ile gerçekleştirilmesi gerekir, 
buna da başta hükümet saygılı olduğunu lafla değil fii
len göstermelidir. 

Bu nedenle; toplumumuzda anarşi yaratarak, ay
dınlan, gençleri, öldürterek, Anayasal düzeni yoketmek 
isteyen iç ve dış etkenlerin tespit edilerek gerekli ya
sal tedbirlere ışık tutmak nedeni ile anayasamızın 88 
nci maddesi uyarınca Meclis Araştırması teklif ede
riz. 

Afyon Burdur 
Süleyman Mutlu Osman Aykul 

Erzincan Kars 
Hasan Çetinkaya Hasan Yıldırım 

Sinop . Gaziantep 
T. Fikret Övet Mehmet Özmen 

Kütahya Hatay 
Haşim Benli Malik Yılman 

Uşak Hatay 
Kadir Özpak Mehmet Sönmez 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arkada
şının, gül üretimini gelşitirmek, üreticinin örgütlenme
sini ve finansmanını sağlamak için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/42) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gül çiçeği Anadolu menşeilidir ve ilk sanayinide 

kuran halkımızdır. Buna rağmen bir sanayi bit
kisi olan Devletin el uzatmadığı ender bitkilerdendir. 
Fiyatların tayin ettiği bir üretim ve kalite anarşisi sü
regelmektedir. 

Bugün gül ekili alanlar 1 500 hektar dolaylarında
dır. Burdur ve İsparta illeri ile bu illere komşu ilçe 
ve köylerinde yetiştirilmektedir. Gül üretimi aile üre
timidir. Büyük ölçüde el emeğine dayalıdrı. 

Gül üretiminden gülyağı - konkret ve gülsuyu 
imaline kadar Devletin katkıda bulunacağı bir ünite
si yoktur. 1934 yılında Sümerbank o günün tekniğine 
uygun, modern, bir gülyağı üretimi için fabrika kur
muş ve bilâhara elini çekmiştir. 1975 yılında ise halen 
ilkel araç ve gereçlerle de köylü tipi gülyağı elde edil
mektedir. Eteri bitkilerin arındırılması, gülcülere pra
tik bilgilerin verilmesi, haşere ile mücadele ve tekni
ğinin geliştirilmesi, kültür ve bakım kredilerinin te
mini gibi hususlar ihtiyaç halindedir. Bu tedbirler 
üretimi artıracağı gibi kalite kontrolünüde sağlaya
caktır. 

Gül üreticisine bir taban fiyat uygulanmamakta
dır. Pazarlama yönünden bitkinin kendisine has özel
liği ki, 24 saat stoklama imkânı yoktur, üretici, fir
maların - tüccarın sömürüsüne açıktır. Bunun dışnda 
üretici kooperatiflerinin yabancı tekellere fiyat ka
bul ettirmesi mümkün olamamakta, bilâkis fiyatları 
bunlar tayin etmektedir. Örneğin Çinef adlı yaban
cı sermaye ortaklığı, Türkiye'de gül almakta, gülya
ğı - konkret üretmekte, gülyağı ve konkret satınalmak-
ta, bunları ihraç etmektedir. Fakat alıcı firma da Ci-
nefin ortaklarıdır. Nitekim mevcut kooperatiflerde 
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mallarını Çinefe satmak zorunda kalmaktadırlar. Bu 
tekel uygulaması sonucu, 1971, 1972, 1973 yıllarında 
dünya gülyağı fiyatları arttığı halde ülkemizde, gül 
çiçeği fiyatları düşürülmüştür. Bu sene üretici gülü 
teslim ettiği halde fiyatını bilememekte ve parasını 
alamamıştır. Çinef ortaklığının kuruluş kararname
sindeki yükümlülükleride yerine getirmediği ve bu yol
la ülke ekonomisine ve halkımıza büyük zararlar ver
diği ise ayrı bir sorun olarak durmaktadır. 

Gül üreticisinin örgütlendirilmesi, mevcut koope
ratiflerin birleştirilmesi, yeni ve modern fabrikala
rın kurulması, tahsisleri önleyici tedbirlerin alınma
sı, dünya pazarlarında devlet desteğinin gerektiğinde 
sübvansiyonla sağlanması, bütün bunları yerinde 
araştıracak, örgütleyecek, eğitecek, bir ünitenin ku
rulması ihtiyaç halindedir. 

Yukarıda belirtilenlerin ışığında : 
1. Gül üretimini geliştirmek, verimini ve kalite

sini artırmak için alınacak tedbirleri, 
2. Üreticinin örgütlenmesi, finansmanı için alı

nacak tedbirleri, 
3. Gül - gülyağı üretimimizle, dünya gülyağı üre

timi ve tüketimi, iç piyasa hacmi arasında için alına
cak tedbirleri, 

4. Bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasında ge
rekli Devlet ünitesinin işlevini, 

Saptamak için Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis Araştrıması açılmasını saygılarımızla di
leriz. 

1. Ali Sanlı (Burdur) 2 - Isa Ayhan (Aydın) 3 -
Şükrü Yüzbaşıoğlu (Afyon) 4 - Mehmet Sönmez 
(Hatay) 5 - Süleyman Genç (İzmir) 6 - Orhan Yıl
maz (Giresun) 7 - Hüseyin Erçelik (Denizli) 8 - Hik
met Baloğlu (içel) 9 - Bahattin Karakoç (Diyarbakır) 
10 - Kadir Özpak (Uşak) 11 - Haşim Benli (Kütah
ya) 12 - Necati Cebe (Balıkesir) 13 - Orhan Çaneri 
(Çanakkale) 14 - Cemil Erhan (Ağrı) 15 - Yılmaz Al
parslan (Tekirdağ) 16 - Ilhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 ar
kadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bugün
kü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uygun 
olup olmadığını ve meydana gelen olayların gerçek 
nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/43) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yalnız ülkemizin değil, çağdaş bilim dünyasının 
sayılı eğitim merkezlerinden birisi olarak ün yapah 
Orta Doğu Teknik Üniversitemiz, kuruluşundan bu 
yana en ciddî ölçüde bir bunalıma itilmiş bulunmak
tadır. Öğrencilerinde bilimsel ve özgür düşünme alış-
kanlığıyle akademik, teknik bilgi ve becerileri ileri ül
keler üniversiteleri düzeyinde geliştirmek bakımından 
başarılı bir kurumumuz olan ODTÜ'nün 12 Mart 
1971'den sonra başlayan ve 14 Ekim 1973 seçimleri
ne kadar süren bunalımı, M.C. Hükümetinin işbaşına 
gelmesiyle yeniden artırılmıştır. Türkiye'de ne zaman 
sağcı, özgür düşünceye saygısı olmayan, bilimsel dü
şün yerine şartlandırılmış inançlara önem veren bir 
siyasal iktidar işbaşına gelse, ilk olarak, boy hedefi 
olarak ODTÜ'yü seçmektedir. 

Nitekim, Ecevit Hükümeti zamanında, üniversite
de tam bir Öğrenim ve eğitim özgürlüğü kurulmuş, 
öğrenci ve öğretim üyeleri huzur içinde çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir. Ne var ki 8 Kasım 1974 tarihinden 
itibaren, 100 kadar M. H. P.'li komandonun baskını 
düzenlenmiş ve ardından, üniversiteye çok sayıda jan
darma yerleştirilmiş, âdeta muhasara altında bir kamp 
manzarası yaratılmıştır. Bilim ve eğitim çalışmaları 
süngü tehdidi altında yapılamayacağı gerekçesiyle, 
öğrenciler, jandarmanın dersane kapılarından ve sı
nıflardan çıkarılmasını önerdiklerinde, karşılarında, 
üniversite rektörünü ve mütevelli heyetini bulmuşlar
dır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir Devlet üniver
sitesidir. Özel statüsü nedeniyle, özerk değildir. Bü
yük sremaye ve iş çevrelerinin temsilcilerinden olu
şan bir mütevelli heyeti, üniversitenin tüm çalışmala
rına etkindir. Profesörlerin çalışmalarına ve istihdam
larına ilişkin hükümleri, bütçesinden her yıl 500 mil
yon liraya yakın para ödeyen Devlet değil, inşaatmü-
teahhitleri, banka temsilcileri, fabrikatörler ve ko
misyonculardan kurulu olan Mütevelli Heyeti tayin 
ve tespit eder. 

Mütevelli Heyeti ise, Millî Eğitim Bakanının inha-
siyle Hükümetçe atanmaktadır. Bu prosedür, bilimsel, 
idarî ve malî özerklik ilkeleriyle tam bir çelişki ya
ratmaktadır. 

Siyasal iktidar, bu üniversitemizin özgür bilim ve 
düşün" ikliminden korktuğunda, Mütevelli Heyeti adı 
altındaki aracını kullanarak, üniversite yönetimini 
dilediği gibi kullanmakta, baskı unsuru olarak işlet
mektedir. Nitekim, şimdiki Mütevelli Heyeti ve onun 
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seçtiği rektör, böyle bir işkence ve zulüm aleti halin
de kullanılmaktan özel zevk duyacak nitelikte bir ekip 
manzarasındadır. 

Üniversitede, öğrencilerin bazı masum istekleri
nin haşin ve kaba bir tarzda reddedilmesi, bazı öğ
rencilerin dekanlar tarafından dövülmesi, jandarma 
baskısının artırılması, keyfi olarak ve gerekçesiz bi
çimde öğrencilerin tutuklanıp sıkı yönetime teslim 
edilmeleri karşısında başlatılan boykotlar, hem öğ
rencilerin sömestr kaybetmelerine, hem de en azın
dan 500 milyon liralık ödeneğin israfına neden olmuş
tur. Durumu ciddi olarak inceleyip, olumlu bir sonu
ca götürmekle görevli olan üniversite rektör ve Mü
tevelli Heyeti, kendi siyasal inançlarına boyun eğme
diği, çarpık sağ görüşleri benimsemedikleri, çağdışı 
yöntemlerin modern bir üniversite için geçerli ol
madığını kanıtladıkları için, öğrencilerden intikam 

almaya karar vermiştir. M.C. Hükümetinin çizdiği fa
şizan çizgi üstünde toplanmayı kabullenmeyen 9 000 
öğrenci şiddetli bir terör altına alınmıştır. Dersler 
yapılmadığı halde, rektör, kamuoyuna yanıltıcı de
meçler vererek, derslerin muntazam devam ettiğini 
ilân etmiş, velilere mektuplar yazmış, radyo ve tele
vizyonlar aracılığiyle yalan beyanda bulunmuştur. 
Yapılmayan dersler yapılmış gibi gösterilerek, öğren
ciler final sınavlarına sokulmak istenmiştir. Okun
mayan derslerin konularından öğrencileri sınava sok
mak için, Rektör ve Mütevelli Heyeti, sıkı yönetim 
düzeninden yararlanmak istemiş, üniversitede huzur ve 
asayişin sağlandığını bildirilerle kamuoyuna acıma
mıştır. Oysa, ayni günlerde, sınava katılmayan öğren
ciler, kampus içinde tutuklanıp sıkı yönetime sevke-
dildik'leri gibi, akademik bir konuda özel hukukuna 
müdahale edilemeyeceğini söyleyen bazı öğrenciler 
kurşun yağmuruna tutulmuştur. 14 Temmuz 1975 gü
nü üniversitede final sınavlarının başladığım, iştira
kin ilk gün '% 25 olduğu bizzat rektör tarafından ilân 
edildiği halde, 9 000 öğrenciden sadece 78 askerî öğ
renci sınavlara katılmıştır. Ertesi gün iştirak nispeti
nin % 15 olduğu söylendiğinde, sınava katılan öğren
ci sayısı 54'ten ibaret kalmıştır. \ 

Rektör ve Mütevelli Heyetinin Faşist bir tavır 
içinde verdikleri kararlar, bizzat üniversite akademik 
kurulları ve üyeleri tarafından da tasvip edilmemek
tedir. Bütün bunlara rağmen, Hükümete şirin görün
mek hevesinde olan sorumlu heyet ve rektör, Türk 
gençlerinin kaderleriyle oynamaya devam etmekte
dir. 

Bu utanç verici sonuçlarnı başlıca nedeni, ODTÜ' 
nin statüsünde gerekli geliştirmelerin yapılamayışıdır. 
Türkiye'nin en ileri eğitim kurumlarından birisi olan 
ODTÜ, kuruluşuna ve bugünkü işleyiş masraflarına 
bir kuruşluk katkısı olmayan sermaye sahiplerinin 
elindeki yönetiminden kurtulmadıkça, huzur ve öğre
nim güvenliğine kavuşamayacaktır. 

Son 8 ay içinde sık sık ya rektörlükçe kesilen ya 
da boykotlar nedeniyle aksayan öğretimin tamam
lanması, 9 000 gencimizin çok değerli bir yıllarının 
kayba uğramaktan kurtarılması, milletimizin- ödedi
ği vergilerle karşılanan üniversite büteçsinin birtakım 
yetkisiz, yeteneksiz iş adamları marifetiyle kullanıl
masına son verilmesi zamanı gelmiştir. 

Bu Üniversitemizin mevcut statüsünün, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen ilkelere uygun 
olup olmadığının ortaya çıkarılması, 8 Kasım 1974 
tarihinden bu yana sürüp giden olayların gerçek ne
denleri üzerinde Yüce Meclisin bilgi edinmesi ama-
cıyle, Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması açılmasına müsaadelerinizi rica ederiz. 
11 . 11 . 1975 

Saygılarımızla. 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 
izmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Aydın Milletvekili 
İsa Ayhan, 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kahyaoğlu 

Çorum Milletvekili 
Cahit Angın 

Ankara Milletvekili 
Kâmil Kırıkoğlu 
izmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Dedeoğlu 

Adıyaman 
Kemal 

İstanbul Milletvekili 
A. Nejat Ölçen 

Edirne Milletvekili 
Cevat Sayın 

Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 

Zonguldak Milletvekili 
Zekâi Altınay 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

istanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk 
izmir Milletvekili 

Kaya Bengisu 

Siirt Milletvekili 
A. Kerim Zilan 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

İstanbul Milletvekili 
H. Basri Akkiray 

İstanbul Milletvekili 
Doğan Öztunç 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alparslan 

Milletvekili 
Tabak 
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BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

6. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10144) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır ve dolaylarında binlerce vatandaşımı

zın can ve mal kaybına ve Ulusça sonsuz acı ve 
üzüntümüze yol açan depremde dolaşan bazı 
söylentilerin açığa kavuşması ve -bir deprem böl
gesi olarak tanımlanan Doğu ve Güneydo-
ğu'da Hükümetin bundan sonra ne gibi tedbirleri 
alması gerektiğini saptamak bakımından bir Meclis 
Araştırmasına gerek olduğuna inanmaktayız. 

Mahallinde yapılan 'inceleme, dolaşan söylentiler 
ve basında çıkan ve hiçbir yetkili tarafından yalan
lanmayan haberlerden: 

1. — Lice ve Hani ilçeleri felâketzedelerine gön
derildiği TRT aracılığı ile iddia olunan yardım mal
zemelerimin büyük kısmının felâketzadelere ulaşmadı
ğı, böyle anları ganimet sayan fırsatçı, vurguncu ze
vat tarafından depremden zarar görenlere dağıtılma
dığı ve yardım malzemelerinden çoğunun çalınarak 
dışarıda satıldığı ve çalıntı eşyaların ele geçirildiği 
anlaşılmıştır. 

2. — TRT ekranlarındaki görüntülerden anlaşıla
cağı üzere, enkaz altındaki yaralı ve ölü vatandaşla
rımızın sadece ve sadece vefakâr Silâhlı Kuvvetleri
miz mensupları tarafından kurtarılmakta olduğu, 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel Lice'den, ayrıl
dıktan sonra, Silâhlı Kuvvetlerimizden başka enkaz 
altında Cesetleri arayacak Devletin ve Hükümetin baş
kaca gücü ve ekibinin bırakılmadığı ve enkaz tarama 
işinin, aradan günler geçmesine rağmen halen kap
lumbağa yürüyüşü misali devam ettiği, enkaz altında 
bırakılan binlerce vatandaşımızın göz göre göre ölüme 
terkedildiği teessürle öğrenilmiştir. Alın yazısı do
ğuştan ıstırap yazılı olan Doğu halkına, doğanın sert 
şamarı ile toprağa gömülen bahtı kara Lice'liye Hü
kümetin seyirci kalışının gerçek nedeni kamuoyunca 
bilinmelidir. Yetkili bir şahıs olan Lice Kaymakamı

nın basında çıkan beyanatından, halen bin kişiden 
fazla Licelinin, enkaz altında olduğu anlaşılmıştır. 
Enkaz altında en az bin kişi gömülü iken, Hükümetin 
sayısız ekiplerle askeri birliklerimize katkıda bulun
ması gerekirken, enkaz 'kaldırma faailyetine ve en
kaz altında can çekişen Lice'lilere seyirci kalışının 
anlamı açığa kavuşmalıdır. 

Yukarıda arzettiğimiz nedenlerle: 
a) Doğu ve Güneydoğu'daki binaların yapılış 

tarzları nedeniyle, ufak bir sarsıntı ile büyük can ve 
mal kaybına yol açma olasılığı olduğundan tekn'ik 
raporlara göre tehlike arzederf bu bölge için ne gibi 
tedbirlerin saptanması gerektiğini. 

b) Lice ve diğer ilçelere gönderildiği iddia olu
nan yardım malzemelerinin felâketzedelere kimler 
tarafından ulaştırılmadığı ve ulaştırılmayışı nedeninin 
saptanması; 

c) Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in, Lice'
den ayrılışından sonra enkaz kaldırma işleminin ya
vaşlamasına yol açan, kurtarma ekiplerinin Lice'den 
hemen ayrılışının nedenlerini saptamak bakımından 
Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına aracılığınızı saygılarımızla arz -
ederiz. 15.9.1975. 

Mardin Milletvekili 
Nurettin Yılmaz 

Hakkâri Milletvekili 
Mikail îlçin 

Siirt Milletvekili 
Abdülbaki Cartı 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Dedeoğlu 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Van Milletvekili 
ihsan Bedirhanoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
Zekâi Altınay 

Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini 
geldiğinde görüşülecektir. 

alacak sırası 

7. — 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 
açılmasına ilişkin önergesi.(10/45) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyoum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
27 . 6 . 1963 tarihinde yürürlüğe konulan 261 sa

yılı Kanunla (mamullerimizin maliyetlerini dünya 
fiyatları ile rekabet edebilir seviyeye getirmek amacı 
ile bunların imalâtı sırasında ödenen vergilerin) ih
racattan sonra iadesi yetkisi getirilmiştir. Buna tat
bikatta ihracatta vergi iadesi denilmektedir. İhracatta 
vergi iadesi Türkiye'ye ne sağlamıştır? 

Türkiye ekonomisinde ihracatın büyük önemi ol
duğu bilinmektedir. Yıllık 3,5 milyar dolarlık itha
latın, 1,5 milyar dolarlık kısmı ihracat gelirleri ile 
karşılanmaktadır. Bakiyesi işçi gelirleri, borçlanma 
veya döviz rezervleri ile karşılanmaktadır. 

İhracatta vergi iadesinin amacı, uzun vadede sı
naî mamul ihracatının toplam ihracat içindeki pa
yını artırmak olduğu kadar, ülkede sanayileşme ha
reketine yardım etmek ve yerli mamullerimizin tüke
timinde millî sınırları aşarak, dış piyasalara ihracatı 
gerçekleştirmektir. 

Böylece, ihracında yarar görülen mamuller tespit 
edilerek, bunların maliyetlerine katılan vergi yükü, 
yani birtakım vasıtalı vergiler ile ücretlerden alman 
Gelir Vergisi ve bazı resim ve harçların tutarı, he
saplanarak daha sonra ihracatçıya iade edilmekte
dir. İhracatta bir nevi sübvansiyon mahiyetini alan 
bu işlem, milletlerarası kuruluşlarca tasvip görme
mektedir. 

Günümüzde vergi iadesi işlemleri, Ticaret Bakan
lığı nezdinde tetkik edilip karara bağlanmak sure
tiyle yürütülmektedir. 

İhracatta vergi iadesinin sonucu sınaî mamul ih
racatımızın arttığı, ihracatımızın değerinde de artış 
olduğu, ülkemizin ara malları imalatının gelişmesine 
de yardımcı olduğu söylenebilir. 

Ancak, ihracında yarar görülen mamullerin tespi
tinde ölçü çok geniş tutulduğundan, 1964 yılında 
12 milyon liralık vergi iadesi olduğu halde, 1974'te 
bu rakam 855 milyona yükselmiştir. 1975'te ise Hazi
nenin bir milyar lira ciyarında vergi kaybı olduğu 
söylenebilir. 

1973 yılında yapılan vergi iadesinin, iadeye tabi 
ihraç malları içindeki oranı şöylece saptanabilir : 
% 27 dokuma ve giyim eşyası, % 12 deri, % 10 gı
da, • % 7 petrol, % 6 çimento.. Bu oranlardan da 
anlaşılacağı üzere, ihracatta iadeye tabi malların 
% 50'si özel sektör tarafından imal ve ihraç edilen 
mallardan oluşmaktadır. Bu itibarla, ihracatta 
vergi iadesi uygulamasının, Türkiye'de mutlu azın

lığı teşkil eden özel sektörün milyonlarına milyon 
kattığı bir gerçektir. Âdeta bir devlet kapitalizmine 
dönüştürülerek, devlet eliyle bir kısım mutlu azınlık, 
daha da mutlu kılınmaktadır. Hazinenin milyarları, 
bu uygulama ile bazı kişilere aktarılmaktadır. 

Bu uygulamanın Hazinenin aleyhine olduğu bütün 
çıplaklığı ile ortada bulunduğuna göre, bu sistemin 
aksayan yönlerini tespit etmek, veya bu sistemin al
ternatifi (seçeneği) olan diğer sistemleri bulup tat
bikini önermek veya daha da ileri giderek, ihracatın 
kamu veya halk sektörü aracılığı ile yapılmasının 
Türkiye'nin yararlarına olup olmadığının etraflıca 
araştırılması gerektiği kanısındayız. 

Bu nedenlerle Anayasamızın 88/2, Meclis İçtüzü
ğümüzün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırmasının açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ede
riz. 

25 . 11 . 1975 
Adana Milletvekili Hatay Milletvekili 

Osman Çıtırık Malik Yılman 

Tunceli Milletvekili 
Nihat Saltık 

Çorum Milletvekili 
Eteni Eken 

Tekirdağ Milletvekili 
Ömer Kahraman 

Yozgat Milletvekili 
Nedim Korkmaz 

Tokat Milletvekili 
Haydar Ulusoy 

Antalya Milletvekili 
Fahri Özçelik 

İçel Milletvekili 
Hikmet Baloğlu 

İstanbul Milletvekili 
Necdet Ökmen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda bir âfet gibi büyük tahribat yapan 

ve millî ahlâkı kemiren seks filmleri ve müstehcen 
neşriyat hakkında tanzim ettiğimiz Meclis Araştır
ması önergemizin Yüce Mecliste okutulmasını saygı 
ile rica ederiz. 

Milletimizin 3000 yıllık yaşantısının bir eseri 
olan kültürünü teşkil eden güzel sanatlarda, bazı se
beplerle gözle görülür bir yozlaşmanın mevcudiyeti 
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artık inkâr edilemez bir durum arz etmektedir. Dili
mizden, başlayıp musikimize kadar uzanan bu zevk
sizlik ve basitlik, nihayet milletimizin ahlâkına uza
nan bir kast içine girmiş bulunmaktadır. Çok kere 
beynelmilel komünizmin stratejisi içine giren millet
leri içerden çökertme tatbikatı halinde karşımıza çı
kan bu; Türk ailesini, yozlaştırmak ve dejenerasyona 
sürüklemek maksadını taşıyan hareketler, bütün mil
let fertleri önünde cereyan etmektedir. Maalesef ba
zı çevrelerde bu adinin bayağısı hadiselere bilerek 
ve kasten vasıta olmakta, bu suretle milletimizi par
çalamak ve bölmek istemektedirler. Son iki yıldır, 
memleketimizde televizyonun yayılması ve geniş bir 
sahaya hitabetmesi, Türk sinema seyircisini salon
lardan almış ve evlere bağlamıştır. Bu sebeple, TV., 
Türk sinema endüstrisinde bir krizin başlangıcı ol
muştur. Bu krizden çıkma çaresi kaliteli ve seyredi
lir neviden filmler yapmak iken, Türk film ya
pımcıları maalesef önceleri Danimarka'da,başgös-
teren ve sonraları bütün dünyayı saran seks salgını
na uymayı tercih etmiştir. Artık en ücra köy ve ka
sabalarımızdan tutun da büyük şehirlerimizin bütün 
sinemalarında ar ve hayadan, mevzu ve teknikten 
mahrum; yalnızca vücut ve şehvet teşhir eden kur-
delâlar, bayağının adisi bir mizansen içinde halka 
sunulmaktadır. Bu sebeple olacak hiç bir aiie artık 
sinemalara gitmez olmuştur. Son bir aydır Ankara 
sinemalarının hemen hepsinde insanın hicaptan alın 
damarlarını çatlatacak bir hayasızlıkla en adi ve en 
bayağı sevişme sahneleri gösterilmektedir. Bu tür 
filmlerin müşterilerinin büyük kısmı yaşları 1 5 - 2 0 
arası gençlerdir. Şehrin anacaddeleri üzerindeki si
nemaların cephelerinde tabiî ölçülerin 2 - 3 misli 
cesamette çıplak kadın resimleri, en pespaye poz
larda teşhir edilmekte ve bu rezalete, ne savcılar ne 
mülkî amirler ve ne de zabıta amir ve memurları 
müdahale etmemektedir. Bu biçim filmlerin eğer 
varsa sansürden nasıl geçirildiği düşünülmeye değer 
bir meseledir. Para kazanmayı beyaz kadın ticareti 
haline getiren bu kabil sinemacıları Türk sinema sa
natçıları olarak değerlendirmek doğru değildir. Son 
günlerde afişlere çıkarılan filmlerin isimleri bile fa
cianın büyüklüğünü tespite kâfidir. Bir ay içinde 
Ankara sinemalarında oynatılan filmler şunlardır : 

— Kâzıma ne lâzım 
— işte kapı işte sapı 
— Hep bakire mi kalacağım 
— Kokla beni Melâhat 
— Dam budalası 
— Vur tokmağı davula 

Ve daha sayılamayacak kadar bayağı film isim
leri. 

Gençliğimizi bu kabil gayri ahlâkî ve müstehce
nin adisi bir fırtınadan kurtarmak Türk sinemasını 
içinde bulunduğu uçurumdan korumak; sinemacı, 
aktris, artist ve işletmecisinin meselelerini tespit ile 
bu gibi gayri ahlâkî gelişmeyi önleyecek müeyyide
leri ısdar için, Anayasamızın 88 nci ve İçtüzüğün 
102 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açıl
masını rica ederiz. 

Muğla Mardin 
A. Buldanlı S. Güneştan 

İzmir Balıkesir 
1. Taşh B. Eker 
Aydın Niğde 

B. Tozkoparan A. Kavurmacıoğlu 
Hatay İçel 

A. Yılmaz 1. Göktepe 
Kastamonu Bursa 
H. Tosyalı H. Karaatlı 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

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

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayileşme süreci içerisine girmiş olan ülke

mizde, küçük sanayinin yeterince kullanılmayan fa
kat çok yüksek olan potansiyeli üretimimizde önem
li bir yer tutmaktadır. 

İşyeri sayısı bakımından yurdumuzdaki tüm ima
lât sanayiinin yüzde seksenini teşkil eden ve büyük 
sanayi yardımcısı ve tamamlayıcısı olarak eleştiril
mesi öngörülen küçük sanayimizin, içinde bulun
duğu problemler, bugüne kadar Devletçe gereği bi
çimde ele alınamamıştır. 

Ülkemizin ekonomik kalkınmasında belirli hedef
lere varılamamasının önde gelen ve başhca nedenle
rinden birisini, bu sorun teşkil etmektedir. 

Oldukça dar olan kredi kaynakları küçük sana
yinin belli başlı anaproblemlerinden birini teşkil et
mekte, kredi temin etme hususunda Devletin payı 
küçük sanayi sektörü için çok düşük kalmaktadır. 
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Küçük sanayi teşebbüslerini destekleyen ban
kalar yeteri kadar kaynağa sahip olama
dıkları gibi küçük sanayi kesiminde büyük bir 
verimlilikle değerlendirilmesi mümkün olan kaynak
lar muhtelif çıkar gruplarının etkisi ile israf edilmek
tedir. 

Bütün bunların dışında mevcut kredi kaynakları 
da değişik kuurluşlar aracı ile kullanıldığından güç
lü ve bilinçli bir borçlanma politikası uygulanmamak
tadır. 

Küçük sanayi el sanatları ile ilgili olarak getiri
len plan tedbirlerinin ikinci plan dönemi sonuna ka
dar uygulanmaması, üçüncü planda yer verilsn bir
çok tedbirlerin henüz yıllık programlara alınma
ması,. küçük sanayi kesimi açısından dar boğazlar 
olarak dikkati çeken bir husus.olarak belirmektedir. 

Küçük sanayinin yapısal sorunlarının başlıcaları 
şöyle özetlenebilir. 

1. Örgütlenme yasaları ihtiyarî, meslekî kuruluş 
ilkesi yerine, ülke koşullarına uygun mecburî kuru
luş ilkesi biçiminde yeniden düzenlenmemesi. 

2. İhtiyarî meslekî kuruluş ilkesi esnaf ve sanat
kârların meslekî kuruluşları bulunmayan yerlerde 
sosyal güvenlik (BAĞ - KUR) hakkından faydalan
malarına da olanak verilmemesi. 

3̂  Belediyesi olmayan yerlerde ve köylerdeki 
esnaf ve sanatkârlar için meslekî kuruluş içinde ör
gütlenme imkânı hâsıl olmaması. 

4. İstisnasız tüm sanatkârlar ülke çapında ken-
de mahallî ve meslekî kuruluşlarında Ticaret ve Sa
nayi sicilinde olduğu gibi bir küçük sanayi sicili
ne bağlanarak meslek disiplin ve düzenine, meslek 
hak ve sorumluluklarına sahip bulunmaması. 

5. Küçük sanat işyerlerinin gerek kuruluş ve 
gerekse vergilendirme şekillerinde küçük sanayi te
şebbüslerinin gelişmelerine olumsuz yönden büyük 
ölçüde etken olması. 

6. Uzun yıllar yurdumuzda uygulanmakta olan 
ve günümüzün koşullarına uymayan motor gücü öl
çüsü küçük sanayinin ilerlemesini önlemesi. 

7. Kuruluş formaliteleri ve vergilendirmenin ka
rışık ve güç olması küçük sanat işyerlerini müşkül 
durumda bırakması. 

8. Küçük sanatkârların vergilendirilmelerinde sa-
nakârın yurt ekonomisindeki yeri o olanakları 
iyice tespit edilmek suretiyle Devletin vergi politika
sı tayin edilmemesi. 

9. Küçük sanayinin yan sanayi olarak büyük 
sanayi işletmeleri ile uyumlu bir şekilde çalışabilme

leri büyük işletmelerin ve topyekûn ülke sanayiinin 
verimliliği ve başarısı sonucunu doğuracaktır. Bu 
bakımdan planın öngördüğü küçük sanayi geliştirme 
merkezinin yurt çapında örgütlenmesinin henüz ele 
alınmaması. 

10. Usta, kalfa ve çırakların eğitimi gibi temel 
yasal sorunlar henüz sonuçlandırılmamış olması. 

Bundan başka: 
Demokratik ve hür kesime bağlı kalkınma düze

nin güçlenebilmesi için emeklerini ve sermayelerini 
birleştiren ve bu insanların günlük çabalarını düzen
leyecek mevzuatın, onların çalışmalarını teşvik edici 
olması iş ve çalışma hayatlarına güçlükler çıkartma
ması gerekir. 

Yedek parça, teçhizat ve yardımcı madde tedari
kinde büyük ve müşkül dar boğazları vardır. Niha
yet imalâtta bulundukları, emeklerinin mahsulü olan 
ürünlerini değer fiyatı ile satarak gelişmelerini ve 
hayatiyetlerini devam ettirmeleri sorunları bugüne 
kadar gerçek bir biçimde ele alınmamıştır. 

Büyük sanayi ve hatta yurt dışındaki sanayi te
şebbüsleri ile tali kontrat yolu ile yan sanayii çalış
maları yapabilmeleri hususuna Devletçe bugüne ka
dar iltifat edilmemiştir. 

Yayın, haberleşme ve örgütlenme çabaları ve ku
ruluşlarla olan ilişkileri ele alınmamıştır. Hakçası ço
ğu kez küçük sanatkârın emeği ve üretimi aracıların-
elinde sömürülmüştür. 

Küçük sanatkârların üretimde ve pazarlamada 
birleşmeleri ülke ekonomisine ve sanayi yapısına da
ha etken ve yararlı olabilmeleri için küçük sanat 
kooperatifleri ve üst kuruluşlarının Tarım Kredi Koo
peratiflerinde olduğu gibi ayrı bir kanunla örgütlen
meleri gerekmektedir. 

Türkiye'de küçük işletmelerin ihracat problem
leri ile ilgilenen ne özel ne de herhangi bir Devlet 
kuruluşu mevcut değildir. 

İhracat konusunda tamamen kendi haline bırakı
lan bu sektörün dış pazarlarla irtibat kurması çe
şitli nedenlerle hemen hemen imkânsız durumdadır. 

Bu nedenlerle, küçük sanayiin ülkenin kalkınma
sına daha etken katkıda bulunabilmesi için Devlet
çe yapılması gereken hizmetleri tespit amacı ile bir 
Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Gaziantep Milletvekili İbrahim Hort-
oğlu'nun ve aşağıda imzaları bulunan arkadaşlarıyle 
birlikte Türkiye'de küçük sanayi kalkınmasına daha 
etken katkıda bulunabilmesi için kredi, kooperatif-
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leşme, çıraklık ve kalfalık kanununun bir an önce çı
karılması ve küçük sanatkâr ve esnafın Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde olduğu gibi ayrı bir kanunla örgüt
lenmeleri ve devletçe yapılması gereken hizmetlerin 
tespiti amacıyle bir Meclis Araştırması açılmasını tek
lif etmiştir. 

Gaziantep 
ibrahim Hortoğlu 

Rize 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

Aydın 
îsa Ayhan 

Hatay 
Sabri înce 
Kütahya 

Haşini Benli 

Antalya 
Fahri Özçelik 

• Hatay 
Mehmet Sönmez 

îzmir 
Kemal Önder 

K. Maraş 
Oğuz Söğütlü 

Hatay 
Malik Yılman 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

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

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14.2 .1941 tarihinde Koordinasyon Heyetinin 

103 ve Bakanlar Kurulunun 2/15169 sayılı kararı ile 
kurulmuş bulunan idarî ve malî muhtariyete haiz ka
mu tüzel kişiliğine sahip olan Petrol Ofisi, her türlü 
petrol ve müştaklarını satınalmak ve satmak, depola
mak, tasfiye etmek amaçlan ile görevlendirilmiş bu
lunmaktadır. Ancak, tatbikatta Petrol Ofise ait satış 
istasyonları; Petrol Ofisçe çalıştırılmayıp, bazı nü
fuzlu kişilere kiralanmaktadır. 

Basında bu nüfuzlu kişilere benzin ağaları denil
mektedir. Yaygın iddiaya göre bu satış istasyonları 
benzin ağalarına gerçek kira bedellerinin altında bir 
kira karşılığında kiralanmış bulunmaktadır. 

Basına yansıdığı kadarı ile Petrol Ofisinde büyük 
bir çıkar kavgası sürüp gitmektedir. Yapılan ve ya
pılması söz konusu olan memur kıyımı hep bu çıkar 
için yapıldığı yaygın bir iddia halindedir. Bu çıkara 

esefle belirtelim ki, bazı politikacıların veya çok ya
kınlarının isimleri de karışmaktadır. Bu durum çıkar 
kavgasını açıklığa kavuşturmayı zorunlu kılmaktadır. 

Son zamanlarda Petrol Ofisinde, büyük bir me
mur kıyımı başlamıştır. Önce Genel Müdür Yardım
cıları Mustafa Akyürek ve Fikret Büyükburç görev
lerinden alınmışlardır. Bu hususta, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gizli ve zata mahsus, çok ace
le kaydı ile gönderilen yazıda «Devamlı olarak sol 
faaliyetlerde» bulundukları ileri sürülen bazı memur
ların görevden alınması talep edilmiştir. Bunların gö
revden alınmaları da an meselesidir. 

Bu itibarla, Petrol Ofisi kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığı, yapılan memur kıyımlarının 
arkasında bir çıkar kavgasının yatıp yatmadığının, 
Petrol Ofisine ait satış istasyonlarının, bugün kimlere 
kiralanmış bulunduğunun tespiti, keza Ofisten alınan 
kredilerin kimlere verildiğini tespiti, Ofise ait ve faz
la sürüm yapan petrol istasyonlarının bizzat Ofisçe 
çalıştırılmasının Ofis ve ülkenin çıkarlarına uygun 
olup olmadığının saptanması için Anayasanın 88/2, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ede
riz. 4 .12 .1975 

Hatay 
Malik Yılman 

Ordu 
Memduh Ekşi 

Adana 
Hasan Çeri t 

îstanbul 
M. Emin Sungur 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

Van 
İhsan Bedirhanoğlu 

Adana 
îlter Çubukçu 

Hatay 
Sabrı înce 

Adana 
Osman Çıtırık 

Adıyaman 
Ramazan Yıldırım 

îstanbul 
A. Doğan Öztunç 

îstanbul 
Metin Tüzün 

Elâzığ 
Orhan Senemoğlu 

Sinop 
Fikret Övet 

Manisa 
Veli Bakirli 

Balıkesir 
Necati Cebe 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
g&ldiğinde görüşülecektir. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi (4/103) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifalarla ilgili 
önergeler vardır, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis

yonundan istifa ettiğimi arz ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Orhan Birgit 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'nın, Ana
yasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/104) 

BAŞKAN — Bir başka istifa önergesi vardır, oku
tuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Seçilmiş bulunduğum Anayasa Komisyonundan is

tifa ediyorum. 
Arz ederim. 

Samsun Milletvekili 
Doğan Kitaplı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine dair önergesi (4/106) 

BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal İşleri Komisyonundan istifa edi

yorum. 
Saygı ile arz ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Nadir Lâtif islâm 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — SEÇİMLER 

/. — Anayasa Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal İş 
ier Komisyonundaki açık üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Seçimlere geçiyoruz. 
Anayasa Komisyonundaki bir açık üyelik için 

Adalet Partisi Grupunca Sakarya Milletvekili Sayın 
Nadir Lâtif İslâm aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundaki açık üye
lik için Adalet Partisi Grupunca Ankara Milletvekili 
Sayın ismail Hakkı Köylüoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

1974 tarihli 90 

BAŞKAN — Gündemimize göre Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan bir asıl üyelik seçim yapıla
caktır. 

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

1. 
2. 

kanı.) 
3. 
4. 
5. 

Şahap Kitapçı (Yargıtay üyesi.) 
Nahit Saçlıoğlu (Askerî Yargıtay İkinci Baş-

Orhan Tüzemen (Danıştay üyesi.) 
Fuat Azgur (Danıştay üyesi.) 
Rafet Tüzün (Askerî Yargıtay Başkanı.) 

BAŞKAN — Okunan adaylar arasından yalnız bi
rine oy verilecektir, 

Buna göre, mühürlü oy pusulaları ve zarflar da
ğıtılacaktır. Bu oy pusulalarına yalnız bir isim yaza
rak zarfa konmak suretiyle oy kutusuna atılmasını 
rica ederim. 

Sayım ve Döküm Komisyonunu, ad çekmek su
retiyle tespit ediyorum : 

Sayın Mustafa Karaman?... Yok. 
Sayın Mehmet Altmışyedioğlu?... Yok. 
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Sayın Hasan Tosyalı?... Burada. 
Sayın Vefa Tanır?... Yok. 
Sayın Hilmi Türkmen?... Yok. 
Sayın ilhan Aytekin?... Burada. 
Sayın Hasan Bütüner?... Yok. 
Sayın Feyzullah Değerli?... Burada. 
Sayın Şener Battal?... Burada. 
Sayın Doğan Öztunç?... Burada. 
Oylamaya Adana ilinden başlanacaktır. 

(Adana Milletvekillerinden başlanacak oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmayan başka sayın 
üye kaldı mı efendim?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Komisyonuna seçilen sayın üyelerin yer
lerini almalarını rica ederim. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Tasnif Komisyonu raporu gelmiştir, 

Yüksek Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye

lik için yapılan seçimi 31 üye katılmış ve neticede ek
seriyet olmadığından ismen tasnif yapılamamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kastamonu Balıkesir 
Hasan Tosyalı İlhan Aytekin 

Üye Üye 
Tokat Konya 

Feyzullah Değerli ŞenerBattal 
Üye 

İstanbul 
Doğan Öztunç 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz kalmamıştır. 
Bu nedenle gündemde yer alan Anayasa Mahke

mesine üye seçimini yapmak, denetim ile ilgili konu
lar ile, Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 
1 5 . 1 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'de toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.55 

VI. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, Tarko 
satış mağazalarının kapatılmasına ve bu mağazalardaki 
malların İPA (İslâm pazarı) na devredilmesine ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. 
(71741) 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 8 . 9 . 1975 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 

1. — Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği, kısa adı Tarko olan kuruluşun satış mağazala
rından bir çoğunun kapatılmasına göz yummanız so
nucu yüzlerce işçinin açıkta kalması nedeniyle, yüz-
binlerce lira tazminat ödenmesine fırsat verdiğiniz ve 
bu kuruluşun gelişmesinin baltalanmasına sebep oldu

ğunuz gibi sermaye çevrelerine çıkar sağlamak düşün
cesiyle hareket ettiğiniz kanıtlanmış olmuyor mu? 

2. — Tarko'ya ait kapatılan mağazaların içinde bu
lunan malların tpa Anonim Şirketine (tslâm Pazarına) 
devredildiği doğru mudur? 

3. — tpa (tslâm Pazarı) Anonim Şirketinin ortakla
rı arasında Sanayi Bakanı Abdülkerim Doğru'nun, Gı
da ve Tarım Bakanı Korkut Özal'ın, Karayolları Genel 
Müdürü Orhan Bati'nın ve Millî Selâmet Partisinin ile
ri gelen senatör ve milletvekillerinin bazılarının da bu
lunduğu doğru mudur? 

4. — Kooperatifin bu mağazalarında bulunan muh
telif yemeklik likit ve margarin yağlarının imalâtçı 
fiyatından toptancılara devredildiği doğru mudur? Doğ
ru ise; yağ buhranının baş gösterdiği bugünlerde halen 
açık olan Tarko'ya ait mağzalarda halka satışı müm
kün iken sömürücüye halkı soydurmanız, vurguncuya, 
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kara borsacıya fırsat vermeniz Cephe Hükümeti olarak 
edebiyatınızı yaptığınız milliyetçilik anlayışınızın bir 
gereği midir? 

5. — Bu mağzalarda tazminat ödeyerek işten çıkar
tılan işçi adedinin yüzün üzerinde olduğu doğru mu
dur? Çıkarılan işçilere ödenen tazminatın miktarı ne
dir? Ödenen tazminatlarla Tarko'nun yaşatılması ne
den düşünülmemiştir? 

6. — Anayasadan kaynağını alan 1163 sayılı Koo
peratifler Kanununa göre kurulan Tarko'nun istikbali 
için neler düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 14 . 1 . 1976 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15 - 2 / 5 7 - 4 8 

Konu : Tarko Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 tarih ve 7/741 - 3000/24104 sa

yılı yazınız. 
Çorum Milletvekili Etem Eken'in Tarko satış 

mağazalarının kapatılmasına ve bu mağazalardaki 
malların İpa (İslâm Pazarı) na devredilmesine iliş
kin yazılı soru önergesi incelenmiş ve önergede yer 
alan sorular aşağıda ayrı ayrı cevaplandırılmıştır. 

1. — Tarko Merkez Birliği, 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 70, 76 ve 97 nci maddelerme göre 
kurulmuş, tüzel kişiliği haiz bir Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri üst kuruluşudur. Bu statü içerisinde 
Tarko, her şeyden önce bir üretici kuruluşu olup, 
kendi varlığını oluşturan kooperatif ortaklarının ya
rarını gözetmek ve ürettikleri mallan en iyi şekilde 
değerlendirmek durumundadır. 

Nitekim, Tarko Anasözleşmesine göre Merkez Bir
liğinin asıl görevi ortak Birliklerin mallarının pazarlan-
ması iken, son zamanlarda esas gayeden uzaklaşılarak 
genel bir perakendeciliğe gidilmiş; yönetim prensipleri 
ile görevlerin ifasına ait prensipler tespit edilmeden 
faaliyet gösterilmeğe başlanmış, bu durum ise lüzu
mundan fazla ve aynı zamanda kalifiye olmayan per
sonel istihdamı suretiyle Tarko'yıı sermayesinin ta
mamını yitirmek durumuna düşürmüştür. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla özel hukuk hüküm
lerine göre kurulmuş bulunan Tarko, Yönetim Kuru
lunun 25 . 6 . 1975 tarih ve 16 sayılı toplantısında ta
mamen kendi insiyatifi ile aldığı bir kararla, ortakla
rının yararına bulduğu ve Birliğe halen hiç bir yararlı 
faaliyeti olmayan, hatta devamlı zararlarla bünyeyi za

yıflatan satış mağazalarından bazılarının 1.8.1975 ta
rihinden itibaren kapatılmasına karar verilmiştir. 

Tarko'nun bir kısım faaliyetlerinin durdurulması 
konusu aslında gecikmiş bir karardır. Tarko'nun içine 
düştüğü durum, ortak Birliklerin taahhüdünden olu
şan sermayesini yok etmiş; kooperatiflerin üst kuru
luşlara olan güvenini sarsmış; dolayısıyle kooperatif
çilik fikrine olumsuz yönde etki yapmıştır. 

2. — Tarko'ya ait kapatılan mağazalarda bulunan 
emtianın İpa Anonim Şirketine (îslâm Pazarı) devri 
hususundaki iddia gerçek dışıdır. Her iki kuruluşa ait 
noterden tasdikli kanunî defterler üzerinde yapılacak 
tetkikatta bu hususun tespiti mümkündür. 

3. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri
ne göre şirketlerin kuruluşuna kanunî formaliteleri ta
mamlanmış olmak şartı ile Bakanlığımızca izin veril
mektedir. Ancak Bakanlığımız şirket ortaklarını tespit 
yetkisine sahip değildir. 

4. — Tarko merkez deposundan 1 1 . 7 . 1975 ta
rihinde 3 fatura ile cem'an 187 585 TL. tutarında 
ağam pamuk yağı imalâtçı fiyatından 3 firmaya Ant-
birlik adına satılmıştır. 

Bu yağlar, yağ darlığı başgösterdiği tarihlerde bi
le piyasada tutunmamış, ambalaj bozukluğu nedeniyle 
fire vermiş yağlardır. Satış mağazalarının kapatılması 
nedeni ile merkez deposuna ihtiyaç kalmadığından de
ponun tahliyesi zarurî görülmüş elde tutulması daha 
büyük zararlara yol açacağından imalâtçı fiyatından 
satılmıştır. 

5. 6. — Tarko'nun halen Ankara içinde bulunan 6 
satış mağazasından 5'i ile Nizip, Kilis, Adana Reşat-
bey mağazaları kapatılmış olup, bu iş yerlerinde çalı
şan 60 işçinin işine son verilmiş ve kendilerine 1475 
sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tanınan kanunî 
hakları olarak toplam 657 262 TL. ödenmiştir. 

Yukarıda belirtildiği gibi Anasözleşmesine göre 
bir Kooperatif Birlikleri üst kuruluşu olan Tarko'nun 
asıl görevi ortak Birliklerin ürünlerini yurt içinde ve 
yurt dışında pazarlamaktır. Bir gıda ve ihtiyaç mad
deleri perakendeciliği gayesi yoktur. 

1970 yılında kurulmuş olan Tarko, kuruluş gayesi
ne ters düşen faaliyeti sebebiyle sermayesini tüketmiş; 
Fiyat İstikrar Fonundan sağlanan olanaklar da kısa sü
rede eriyip gitmiştir. Bu bakımdan Tarko Yönetim Ku
rulunca alman kapatma kararı gecikmişte olsa yerinde 
bir karardır. 
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Bundan böyle Tarko 1163 sayılı Kanunla Merkez 
Birliklerine tahmil olunan görevler doğrultusunda Bir
liklere yardımcı olacaktır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

2. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu Kıb
rısçık Orman İsletmesinde değerlendirilmeyen kereste
lere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı 
nm yazûı cevabı. (7/742) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Bolu Milletvekili 
Abdi Özkök 

Soru : 

1. — Bolu - Kıbrısçık Orman İşletmesi Çökören 
bölgesi ormanlarında Yazıca, Alemdar ve Köseler köy
lüleri arasında üretici ile Orman iradesi arasında aracı 
olarak çalışan nakliyecilerin menfaat çatışması sonucu 
çıkan anlaşmazlık yüzünden, İstihsal edilen binlerce m3 

kerestenin istif yerlerinde bırakılarak çalınmaya ve çü
rümeye terkedildiği görülmüştür. 

1972 de bu köylülerce kesilip hazırlanacak istif 
yerlerine taşınan bu keresteler Orman İşletmesince ne 
zaman yerlerinden alınarak değerlendirilecek ve çürü-
mekten kurtarılacaktır? 

Çürümeye ve üretime neden olan köylü, daha doğ
rusu aracı nakliyeci anlaşmazlığına ne zaman son veri
lerek bu bölgede özellikle kesim yapmak suretiyle ge
çinen fakir köylünün yıllar süren işsizliği aynı zamanda 
ormanın bakımsızlığı ne zaman önlenecektir? 

2. — Yurdun en koyu orman bölgesi olan Bolu 
ilçelerinde orman arazisiyle Fındıklık, tarla, bağ bahçe
lik gibi tarım arazisinin belirlenerek köylü ile orman 
idaresi arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve böl
gede tarımsal ürünlerin arttırılması yönünden, orman 
Tahdit İşleri ne zaman ele alınacaktır. 

14 . 1 . 1976 O : 1 

T. C. 
Orman Bakanlığı 12 . 1 . 1976 

Özel Kalem Müd. 
Sayı: 01.2116 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 tarih 7/742 - 3001/24105 sa

yılı yazınız : 
Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün Bakanlığımıza 

tevcih ettiği yazılı soru önergesindeki hususlar tetkik 
ettirilmiştir. 

1. — Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğüne bağlı 
Kıbrısçık Orman İşletmesi Çökeren bölgesinde-1972 
yılında Alemdar, Yazıca ve Köseler köylüleri tara
fından yapılan istihsal ve nakliyat işinde, köylerin 
mülki hudutlarının kesin olarak tespit edilememesi 
yüzünden çıkan anlaşmazlık 23 . 9 . 1975 tarihinde 
ilgili köylerin muhtar ve ihtiyar heyetleri ile Bolu 
Orman Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokol
le halledilmiş, üretim ve nakliyat işine başlanılmıştır. 

Son olarak Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğün
den alınan 7 . 1 . 1976 günlü malûmatta; ihtilâfa ko
nu olan 5 000 M3 civarındaki emvalin 4 700 Ms 'ü 
son depolara nakledilmiş olup, bir kısmı SEKA'ya 
bir kısmı serbest piyasaya verilmek suretiyle tama
mı kıymetlendirilmiştir. Kalan 300 M3 emval ara 
depoya nakledilmiş, ancak kar nedeni ile son depoya 
nakledilememiştir. 

1972 yılından beri anlaşmazlık nedeni ile istihsal 
edilemeyen birikmiş eta, ekipler teşkil edilerek sü
ratle damgalanmış ve adı geçen köylülere 56 000 M3 

tutarındaki emvalin kesim ve nakliyat işi tevzi edil
miştir. Köylülerce işe başlanılmış olup, istihsal ve 
nakliyat işlerinde hiç bir anlaşmazlık kalmadığı an
laşılmıştır. 

2. — Orman kadastrosu Türkiye düzeyinde pro
jelendirilmiştir. Bu proje uyarınca Bolu Orman Böl
ge Başmüdürlüğüne 2 kadastro komisyonu tahsisi 
uygun görülmüştür. Halen Bolu Başmüdürlüğüne 
bağlı Akçakoca ve Mengen ilçelerinde orman ka
dastro çalışmaları yapan bir komisyon mevcuttur. 

Akçakoca ilçesinin kadastro çalışmaları bitiril
miş, Mengen ilçesinin kadastro çalışmalarına devam 
edilmektedir. Diğer ilçelerin orman kadastro çalış
maları yıllar itibariyle aşağıdaki şekilde planlanmış
tır. 
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İlçe Adı Orman kadastrosunun yapılacağı tarih 

Akçakoca 
Mengen 
Düzce 
Merkez 
Mudurnu 
Yığılca 
Göynük 
Seben 
Gerede 
Kıbrısçık 

Kadastrosu bitirilmiş 
Kadastro çalışmaları devam etmektedir. 

Keyfiyeti bilginize arz ederim. 

(1975) 
(1975 -
(1976 -
(1977 -
(1978 -
(1979) 
(1980 -
(1980) 
(1981 -
(1982) 

1976) 
1977) 
1978) 
1979) 

1981) 

1982) 

Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Ara
lık ve İğdır'da pamuk ürünü için destekleme alımı 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı (7/753) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin 
yapılmasını rica ederim. 16 . 9 . 1975 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

20 - 25 gün sonra Kars'ın İğdır ve Aralık İlçe
lerinde pamuk ürünü toplanacaktır. Hatırlanacağı 
üzere, geçen yıl ilk kez Ecevit Hükümeti zamanın
da alınan bir kararla İğdır ve Aralık'ta da Çukobir-
lik kanalıyle destekleme alımları yapılması karar
laştırılmıştı. O günkü hükümetin MSP li ortaklarının 
olanca güçleriyle üretici köylüye dönük bu hizme
ti baltalama çabaları nedeniyle, destekleme kararı 
gecikmeyle de olsa uygulanmış, köylü bir belli ölçü
de aracıdan kurtarılmıştır. 

Üzüntüyle ifade edeyim ki, İğdır ve Arahk'ta 
Ecevit Hükümetinin bu uygulamasıyla başlayan 
güven duygusu, şimdi yerini kuşkuya terketmiştü. 
İğdır ve Aralık pamuk üreticileri, Hükümetten des
tekleme alımlarının yapılacağına ilişkin açık beyan 
ve girişim beklemektedir. 

Destekleme alımı konusunda bugüne kadar hü
kümetin açık tavır takınmayışının sonucu, pamuk 
üreticisi küylülerin bir kısmı çaresizlik içinde tar
ladaki yeşil pamuğun satımına, 4 - 4,5 liradan şim
diden başlamışlardır. Pamuk üreticisi köylünün alın-

teri üzerinde oynanan bu seviyesiz alış - verişe son 
verecek tek uygulama destekleme alımlarının yapıl-
masıdır^ 

Üretici köylüyü; sayısı üçü - beşi geçmeyen 
aracı - tefeciye tutsak eden bu tutumun suçlusu M C 
hükümetini oluşturan partilerdir. 

Üç - beş aracının haksız ve emeksiz kazancı 
uğruna perişan edilen üretici köylü; «Milliyetçi 
Cephe» adı altında, kendisini soymaya yönelik 
girişimleri artık iyice anî.iimştır. 

Hayali mobilya ihracatçısı yeğenlere, hükümeti 
oluşturan partilere mensup iş adamlarına miîyonları-
peşkeş çeken Cephe iktidannm Ticaret Bakanından 
aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını rica ede
rim, 

1. — İğdır ve Aralık îke merkezleri ve köyle
rindeki pamuk ürünü için geçen yıl olduğu gibi des
tekleme alımı yapılacak mıdır? 

2. — Çukobirlik kanalıyla yapılan destekleme 
alımları için, bugüne kadar bir açıklama yapılmayı
şının nedenleri nelerdir? Kimler etkili olmuştur? 

3. — Yapılması zorunlu olan destekleme alımla
rında taban fiyat ne olacaktır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-46-609 

14 . 1 . 1976 

Konu : İğdır ve Aralık 
ilçeleri pamuk ürünü Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 tarih ve 7/753-3027/24412 sa

yılı yazınız. 
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Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Aralık ve 
İğdır'da - pamuk ürünü için destekleme alımı yapılıp 
yapılmayacağı hakkındaki yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

1, 2. — 1975 ürünü kütlü pamuk destekleme 
alımlarına dair kararname 16 . 8 . 1975 tarih ve 
15328 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlan
mıştır. 

2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesine dayanıla
rak, kararnamenin 1 nci maddesi ile ortak olan ve 
olmayan üreticiden alımlarda bulunmak üzere îzmir 
Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (Tariş), 
Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
{Çukobirlik) ve Antalya Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği (Antbirlik) görevlendirilmiştir. 

Üreticinin mağdur duruma düşmemesini sağla
mak amacı ile kararnamede ortak olmayan üretici
lerin ürünlerinin hangi şartlar altında alınacağı da 
açıklanmıştır. 

Kars'ın İğdır ve Aralık ilçelerinde yetişen pamuk 
ürünü Adana Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği (Çukobirlik) tarafından alınmaktadır. Ancak, 
bu sene pamuk piyasa fiyatlarının geçen senelere 
nazaran yüksek oluşu ve üreticiyi tatmin etmesi ne
deni ile ürününü pazarlamakta bir sıkıntı çekmeyen 
üreticinin, Çukobirliğe müracaatta bulunmadığı an
laşılmıştır. 

Ayrıca, bu yıl İğdır ve Aralık'ta birer alım mer
kezi kurulması kararlaştırılmış ise de bu yerlerden 
pamuk alımları için bir müracaat olmadığı için faa
liyete geçilmemiştir. 

Kooperatif kuruluşlar halkın teşebbüsü ile mey
dana geldiğinden, bu konuda kurulacak kooperatifle
rin birliklerin bünyesine alınması her zaman için 
mümkündür. 

3. — 1975 ürünü kütlü pamuk destekleme alımına 
-dair yayınlanmış bulunan 13 . 8 . 1975 tarih ve 
7/10499 sayılı Kararnameye göre : 

Ege bölgesi standart I beyaz kütlü pamukların 
beher kilosuna Tariş 800 kuruş, 

Antalya, standart I beyaz kütlü pamukların be
her kilosuna Antbirlik 790 kunış, 

Çukurova standart I beyaz kütlü pamukların be
her kilosuna Çukobirlik 760 kuruş, 

Ödeyecektir. 
Diğer tip ve kalitedeki pamukların fiyatları bu 

fiyatlar esas alınarak birliklerce tespit edilecektir. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

4. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, susam 
ürünü için taban fiyatı ve destekleme alımı düşünü-
lüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Ticaret Baka
nı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/759) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı ri
ca eder saygılar sunarım. 

Muğla Milletvekili 
Ali Döğerli 

Soru : Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yetiştiri
len susam ürünü geçen yıl bu mevsimde kilosu 25 
liradan satılmakta iken bu yıl 13 liraya kadar düş
müştür. 

Üreticinin, artan tarım ilâçları ve diğer girdiler 
karşısında maliyeti çok yükselmiş olmasına rağmen 
düşük fiyatla ürününü satması susam üreticisini peri
şan etmektedir. 

Susamın fiyatı düştüğü halde susamdan yapılan 
tahinde ve helvada hiç bir ucuzlama görülmemekte
dir. 

Bir gıda maddesi olan susama taban fiyatı tes
piti ve destekleme alımı yapılması düşünülüyor mu? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-47/610 

Konu : Susam destekleme alımı 
Hk. 

14 . 1 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 26 . 12 . 1975 tarih ve 7/759-3040/24635 sayı

lı yazınız. 
Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin susam ürünü

ne taban fiyatı tespiti ve destekleme alımı uygulan
ması düşünülüp düşünülmediği hakkındaki yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere susam yurdumuzun pek çok yer
lerinde küçük ekim sahaları halinde veya pamukla 
birlikte yetiştirilmekte en çok İzmir, Manisa, Aydın, 
Denizli, Muğla, Çanakkale, Balıkesir illerimizde üre
tilmektedir. Bugün susamın kullanılması tahin, ta-
hinhelvası, simit ve pastacılık gibi mahdut yerlere in
hisar etmektedir. Eskiden yaygın şekilde üretilip tü
ketilen susam yağının ise, nebati yağların susam ya
ğına oranla ucuz olması nedeniyle, üretimi çok azal
mıştır. 
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20 yıldan beri ekim alanında bir artış görülmeyen 
susamın yağ bakımından verimli olmasına rağmen, 
yemeklik yağ sanayiinde hammadde olarak kullanıl
ma ümidi de zayıftır. Çünkü, muhafazasındaki ve yağ 
asitlerinin bozulmadan tüketime arzındaki güçlük su
sam yağı sanayiinin gelişmesini engellemektedir. 

1973 yılında 25 - 30 000 ton olup tamamı tüket* 
miş olan susam üretimi, 1974 yılında 20 - 22 000 to
na düşmüş; 1973 yılından bir stok da devredilmediği 
için ihtiyaçtan % 50 oranında noksan üretim dolayı-
siyel fiyatlar anormal derecede yükselmiştir. 

Daha çok üretim bölgelerinde tüketilmesi ve uzun 
yıllardan beri tüketimi karşılayamaması nedeni ile 
1970 yılından beri susam ihracı yasaklanmış, hatta 
zaman zaman ithali cihetine gidilmiştir. 

1975 yılında geçen yıllara oranla % 50 fazlalıkla 
30 - 35 000 ton susam üretildiği; bunun 25 - 30 000 to
nunun dahilde tüketileceği tahmin edilmektedir. 
Bu şartlar altında ihracata müsaade edilmesi düşü
nülmemektedir. 

Gerçi Devlet 2834 sayılı Kanunun 17 nci madde
sine dayanarak bazı tarım ürünlerine destekleme alı
mı uygulamaktadır. Ancak, bir ürüne destekleme alı
mı uygulanabilmesi için bu ürünün Önemli bir ih
raç maddesi olması; geniş bir üretici kitlesi tarafın
dan üretilmesi; endüstri hammaddesi olması veya ol
maya namzet bulunması; halkın temel gıda maddele
rinden birisi olup, üretim ve fiyat açısından büyük 
dalgalanmalar göstermesi; tanm tekniği bakımın
dan yetiştirilmesinde yarar olması; spekülâsyon konu
su olması; bu ürünün bir bölgenin hâkim bir ürünü 
olup fiyat dalgalanmalarının bölge halkının yaşamı
nı etkilemesi ve destekleme alımı ile görevli bir kuru
luşun bulunması gereklidir. 

Susam üreticileri kooperatifleşme yoluna gitme
diklerinden destekleme görevi verilebilecek teşki
lât bulunmadığı gibi, yerinde uygulanmayan destek
leme alımlarının Hazineye büyük külfetler yüklediği; 
yüksek destekleme fiyatı tespitinin üreticiyi verim 
ve kaliteyi artırma yolları aramaktan alıkoyduğu; 
tarım ürünleri arasındaki dengeyi bozarak ülke yara
rına olmayan ürünlerin üretimini teşvik ettiği; yarar
lı olanların üretimini kısıtladığı; tüketim veya ihra
cat olanaklarından yoksun stokların birikimine yol 
açtığı görülmektedir. 

Diğer taraftan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında tarımsal üretim içinde büyük yer turtan ve ta
lep şartlan uygun olan ürünlerin dışında çok sayıda 
ürün cinsini kapsayan yaygın bir destekleme politi
kasından kaçınılması da öngörülmüştür. 

14 . 1 . 1976 O : 1 

Bu durumlar karşısında, yurt tarım ve ekonomisin
deki yeri yukarıda belirlenenen ve büyük oranda dö
viz sağlayan bir ihraç malı olmayan susama depolan-
masındaki güçlükler de gözönünde bulundurularak 
şimdilik taban fiyatı tespiti ve destekleme alımı uy
gulanması düşünülmektedir. 

Bununla beraber, Devlet üretime tesir eden girdi 
fiyatlarına müdahale veya girdilerin temin ve tevziin-
de takip ettiği çeşitli yollarla üreticiye yardımcı ol
maktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Ba^ol 

Ticaret Bakanı 

5. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, Re 
nault binek arabalarına yapılan zamlara ilişkin soru
su ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğ-
ru'nun yazılı cevabı (7/783) 

31 . 10 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Abdülkerim Doğru tarafından yazılı olarak 
cevapalndırılmak üzere. Anayasanın 88 nci ve içtü
züğün 94 ncü maddesi gereğince havalesini rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

1. Renault binek arabalarına yapılan zam kimin 
talebi üzerine ve hangi şartlarda yapılmıştır? 

2. Yapılan zammın •'% kaçı ithal edilen parçadan, 
('/c ne kadarı işçilik ücreti ve montaj sanayiine aittir? 

3. Hangi parçalara ve ne ölçüde hangi birim esa
sına göre zam yapılmıştır? 

4. Söz konusu binek arabaların hangi devletler
ce imali veya montajı yapılmaktadır? 

5. îmali veya montajı yapılan arabaların dış ül
kelerdeki fiyatı nedir? 

6. İthal edilen parçalara % kaç gümrük binmek
tedir? Parça fiyatları nedir? 

7. Renault binek arabaları fabrikadan çıktıktan 
sonra alıcıya varıncaya kadar kaç el değiştirmekte
dir?. 

8. Başbayi ve bayi kârlan neye göre hesap edil
miştir? Ve beher arabadan ne miktar para almakta
dırlar? 

9. Zam yapılmadan önce araba satışları durdu-
rulmuşmudur? 
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10. Araba satışları durdurulduğu halde araba sa
tışlarının yapıldığı ve eski fiyatları bir gün öncesine 
fatura edildiği söylenmektedir. Bakanlık olarak duy-
dunuzmu? Duydunuz ise ne gibi bir işlem yaptınız? 

11. Satışın durduruluşunun tebliğ edildiği gün 
dahi, üç gün öncesine kadar Türkiye'de fatura edil
miş Renault araba satışı kaç adettir? Hangi başbayi 
ve bayiler ne miktar satmıştır? Kimlere fatura edil
miştir? 

12. Aynı bayilerin bir ay önceki satış miktarları 
kaç adettir? 

Soru cevabına ekli cetveller çokluğu nedeniyle ya-
ymlanamamıstır. (7/783) esas sayü\ dosyasındadır. 

T C . 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 14 . I . 1976 

Fiyat, Kalite ve Standartlar 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 53 

Konu : Önergenin cevabı Renault 
binek arabalarına yapılan zam hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü) 
İlgi : 26 . 12 . 1975 tarih ve 7/783-3097/25341 sa

yılı yazınız. 

İlgideki yazınıza ilişik önerge ile sorulan sorula
rın cevapları ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Renault binek arabalarına yapılan zamlar hakkında 
sorulan soruların cevaplan 

Soru 1. — Renault binek arabalarına yapılan zam 
kimin talebi üzerine ve hangi şartlarda yapılmıştır? 

Cevap 1. — Renault binek arabalarına ortalama 
16 000 TL'hk zam, Oyak - Renault Otomobil Fabri-

. kalan A. Ş. nin 25 000 TL.'lık zam talebi üzerine ve 
aşağıda belirtilen şartlarda yapılmıştır : 

Renault binek arabalarına 11 . 10 . 1974 tarihinde 
yapılan 3 000 TL.'lık zamdan sonra 1975 yılı içinde, 

a) ithal malı malzeme fiyatları % 24,57 nispetinde 
artmıştır, 

b) Fransız Frangı % 24,28 nispetinde değer ka
zanmıştır. 

c) Türkiye'de yan sanayiden temin edilen yerli 
parça fiyatları !% 11,2 nispetinde artmıştır, 

d) Oyak - Renault Otomobil Fabrikaları A. Ş.'nin 
kendi tesislerinde imal ettiği parça fiyatları °/( 19,85 
nispetinde artmıştır, 

e) Direkt işçilik masrafları c/( 85,8 nispetinde art
mıştır. 

f) Nihayet Firmanın, ileri teknoloji, büyük yatı
rım, vasıflı işçi, fazla imalât masrafı, büyük risk ge
rektiren motor ve şanzımanı, yerli olarak imal etmesi 
sebebiyle kuruluşundan bu yana, kuruluş kararname
sinin öngördüğü nispetlerde kâr edememiş, aksine 
1975 yılı başından itibaren maliyetin altında yaptığı 
satışlar neticesinde zararı, önemli meblâğa varmıştır. 

Renault binek arabalarına, maliyet unsurlarında 
meydana gelen ve yukarıda belirtilen artışlar sebe
biyle zam yapılmıştır. 

Soru 2. — Yapılan zammın c/c kaçı ithal edilen 
parçadan ı% ne kadarı işçilik ücreti ve montaj sana
yiine aittir? 

Cevap 2. — Aşağıdaki maliyet unsurlarında yapı
lan zam nispetleri (%). 

İthal Montaj 
Tipi parçaları İşçilik parçalan 

TL 20,6 — 11.6 
TS 25,1 — — 
STW 25,7 . — — 

İşçilikte ve TS ile STW tiplerinde montaj parça
larında meydana gelen zamlar nazarı itibare alınma
mıştır. 

Soru 3. — Hangi parçalara ve ne ölçüde hangi birim 
esasına göre zam yapılmıştır? 

Cevap 3. — Bütün tiplerin ithal edilen parça fiya
tında % 21 oranında ve yalnız TL. tipinin yerli par
ça fiyatında •% 7 oranında bir artış kabul edilmiş, di
ğer tiplerin yerli parça fiyatındaki artışlar nazarı iti
bare alınmamıştır. 

Soru 4. — Söz konusu binek arabaların hangi dev
letlerce imâli ve montajı yapılmaktadır? 

Soru 5. — İmâli ve montajı yapılan arabaların dış 
ülkelerdeki fiyatı nedir? 

Cevap 4. — - 5 . — Ek 1, liste ve tabloda veril
miştir. 

Soru 6. — İthal edilen parçalara c/c kaç gümrük 
binmektedir? Parça fiyatları nedir? 

Cevap 6. — % 20 civarında gümrük vergi ve resim
leri ödenmektedir. İthal parça fiyatları ek listelerde 
verilmiştir. 
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Soru 7. — Renault binek arabaları fabrikadan çık
tıktan sonra alıcıya varıncaya kadar kaç el değiştir
mektedir? 

Cevap 7. — İki el değiştirmektedir. 
a) Genel dağıtımı yapan Distribütör Şirket 
b) Distribütör şirketten aldığı arabaları müsteh

liklere satan bayiler. 
Soru 8. — Başbayi ve bayi kârları neye göre he

sap edilmiştir? Ve beher arabadan ne miktar para 
almaktadırlar?. 

Cevap 8. — Oyak Renault Otomobü Fabrikaları 
A. Ş.'nin kuruluşuna ait 2 . 9 . 1969 tarih ve 6/12347 
sayılı Kararname, 8 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında 
«Distribütör Şirkete bayi, reklâm, garanti, tevzi v.s. 
hizmetleri ve kârı karşılığı olarak verilecek meblâğ 
müstehlike intikal fiyatının % 16'sını geçmeyecektir» 
hükmünü koymuştur. 

Bu suretle distribütör şirkete (baş bayi) yukarıda 
sayılan hizmetleri ve kârı karşılığı müstehlike intikal 
fiyatının *'% 16'sını geçmeyecek bir marj tanınmıştır. 

Distribütör Şirketi Renault otomobillerinin genel 
dağıtımını yapan şirkettir. 

Bu şirket bütün memleket sathına yayılan bayile
ri ile ayrıca otomobillerin servis ve yedek parça gibi 
satış sonrası hizmetlerini yerine getirir ve otomobil
lerin garanti işlemlerini yapar. 

Distribütör Şirketi kararname ile tanınan ve müs
tehlike intikal fiyatının j % 16'sını geçmeyecek olan bu 
marj geçmiş yıllarda da 10 - 13 olmuş ve 1975 yı
lında fiyat zammından önce büyük bir zararla karşı 
karşıya kalan imalâtçı şirket, satış fiyatı sabit oldu
ğundan distribütör şirkete fatura edilen arabaların 
fiyatlarını yükseltmek suretiyle bu marjı distribütör 
şirketin bayi, reklâm, garanti, tevzi v. s. masrafları
nı ancak karşılayacak ve otomobil satışlarında kâr
sız çalışacak bir düzeyde i% 6,9'a indirmiştir. 

Halen yeni fiyat artışından sonra distribütör şir
kete verilen marj bütün tipler için ortalama olarak 
7 744 TL. sı olup yine bütün tiplere ait ortalama sa
tış fiyatı olan 86 300 lira üzerinden \% 8,9 nispetin-
dedir. 

Distribütör şirket 7 744 liralık bu marjından 
3 500 - 3 600 lirasını bayilere vermektedir. 

Kararnamenin öngördüğü diğer reklâm, garanti 
v. s. hizmetleri karşılığı da çıktıktan sonra distribü
tör şirket, otomobil başına gayri safi 2 000 lira civa

rında bir kâr sağlamaktadır. Bayi marjı ise yukarda 
belirtildiği şekilde distribütör şirket tarafından ken
dilerine verilen 3 500 .-. 3 600 liradan ibarettir. Bu 
meblâğlar da gayri safi olup net kârı ifade etmemek
tedir. 

Soru 9.— Zam yapılmadan önce araba satışları 
durdurulmuş mudur? 

Cevap 9. — Durdurulmamıştır. 
Soru 10. — Araba satışları durdurulduğu halde 

araba satışlarının yapıldığı ve eski fiyatları bir gün 
öncesine fatura edildiği söylenmektedir. Bakanlık 
olarak duydunuz mu? 

Duydunuz ise ne gibi bir işlem yaptınız? 

Cevap 10. — Satışlar durdurulmadığından her
hangi bir işlem yapılması söz konusu olmamıştır. 

Soru 11. — Satışın durduruluşunun tebliğ edildi
ği gün dahi, üç gün öncesine kadar Türkiye'de fa
tura edilmiş Renault araba satışı kaç adettir? Hangi 
başbayi ve bayiler ne miktar satmıştır? Kimlere fa
tura edilmiştir? 

Soru 12. — Aynı bayilerin bir ay önceki satış 
miktarları kaç adettir? 

Cevap 11 - 12. — Şirketin ticarî sırlarına taallûk 
etmesi açısından cevaplandırılamamıştır. 

LtSTE : I 

Memleket adı R 12 TL R 12 TS R12STW 

Fransa 
İspanya 
Portekiz 
Fas 
Füdişi Sahili 
Yugoslavya 
Romanya 
Yeni Zelenda 
Endonezya 
Avusturalya 
Malezya 
Singapur 
Meksika 
Arjantin 
Kolombia 
Venezüella 
Türkiye 

81 640,80 
60 616,52 

96 825,99 
69 380,48 

105 778,08 
72 216,61 
92 768,80 
88 445,38 

121 360,82 
93 169,90 
64 929,28 
74 396,07 
69 366,28 

100 467,88 
113 910,21 
70 963,60 
83 000 

87 675,12 
67 080,34 

113 278,38 
71 811,96 

113 587,20 

85 005,82 

87 500 

86 965,20 
64,283,26 

91 817,50 
78 226,08 

119 976,48 

126 962,09 
101 621,50 

82 350,72 
114 797,61 
124 729,39 

88 500 
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TABLO : I 

Sene : 1971 

I Sene : 1972 

Sene : 1973 

Tipi : 12 TS 

Yıllar itibariyle imal edilen 
otomobillerin fiyatı 

Türkiye'de Fransa'da 

Tipi : R. 12 TL 59.820 TL. 

Tipi : 12 STW 66.664 TL. 

68.950 TL. 

11.380 FF. 
Türk lirası 

karşılığı: 
31.041.23 TL. 
(Kur: 2.7277) 

12.980 FF. 
Türk lirası 

karşılığı: 
35.405.55 TL. 
(Kur: 2.7277) 

14.900 FF. 
Türk lirası 

karşılığı: 
41.651.46 TL. 
(Kur: 2.7954) 

1975 yılındaki fiyatlar 

Türkiye'de Fransa'da 

83.000 TL. 

.500 TL. 

87.500 TL. 

21,600 FF. 
Türk lirası 

karşılığı: 
76.671.36 TL. 
(Kur: 3.5496) 

22.900 FF. 
Türk lirası 

karşılığı: 
81.285,84 TL. 
(Kur: 3.5496) 

23.100 FF. 
Türk lirası 

karşılığı: 
81.995.76 TL. 
(Kur: 3.5496) 

% Hesabiyle a 

Türkiye'de 

38,74 

32,76 

26,90 
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6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Ada
let Bakanının sağ - sol çatışmasına ait verdiği beya
nata ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/914) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu hak

kındaki yazılı soru önergemin Başbakan Sayın Sü
leyman Demirel tarafından cevaplandırılmasını say-
giyle rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Sorular : 

1. Basında çıkan ve T R T haber bültenlerinde 
yayımlanan haberlere göre Adalet Bakanı İsmail 
Müftüoğlu «Gerçekte bugün Türkiye'de bir sağ-sol 
çatışması mevcut değildir, yapılan mücadele Türk 
Devletine ve Milletine musallat olan ve onu kirli 
emelleri uğruna yıkmaya çalışan vatan hainleriyle, 
memleketin varlığını korumaya azimli memleket 
severlerin mücadelesidir» şeklinde bir beyanatta bu
lunmuştur. Bu beyanat en azından ülkenin insan
larını ikiye bölmek ve bir iç savaş kışkırtıcılığı yap
maktır. Acaba Cephe Hükümeti ve Cephe Hükü
metinin başı Başbakan Sayın Süleyman Demirel de 
Adalet Bakanı Sayın İsmail Müftüoğlu'nun görüşün
de midirler? 

2. Şayet bu Hükümet ve Hükümetin başı Sayın 
Demrel bu görüşte değil iseler Adalet Bakanı Sayın 
İsmail Müftüoğlu için ne düşünülmektedir... 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 14.1.1976 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 1468 

Konu: İçel Milletvekili Süleyman 
Şimşek'in soru önergesinin cevaplan-
dırıldığı Hk: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa yazılan; Genel Sekreterlik, Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 30 .12 .1975 gün ve 
7/914-3375/26597 sayılı yazılarına: 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek tarafın
dan verdiğim bir beyanat ile ilgili olarak, Sayın 
Başbakan'a yöneltilmiş bulunan ve Başbakanlığın 

6 . 1 . 1976 gün, 77-316/01209 sayılı yazıları ile, Sa
yın Başbakan adına tarafımdan cevaplandırılması 
tensip buyurulan yazılı soru önergesinin cevabı aşa
ğıda arz olunmuştur. 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek, Cumhu
riyetimizi ve demokrasimizi tahribe yönelmiş son 
anarşik olaylar sebebiyle tarafımdan verilmiş ve bir 
kısım basın ve yayın organlarında tamamı yayımlan
mamış bulunan beyanatımın yalnız bir bölümüne de
ğinerek, soru önergelerini inşa etmiş bulunmakta
dırlar. Eğer mezkûr beyanatımı tam olarak ve dik
katlice tetkik buyurmuş olsalardı, muhakkakki bu 
önergelerini yöneltmeye mahal görmemiş olacaklar
dı, 

Söz konusu beyanatımda; ben, Devletin kurulu 
hür nizamını yıkmak için girişilen anarşik hareket
lerin son günlerde yeniden hız kazandığını, bu hare 
ketlerin gerçek sebeplerini iyi bilmek ve değerlendirmek 
zoranda bulunduğumuzu, Türk Milletine ve ülkesi
ne kastedilmiş düşmanca davranışların temelinde ne
ler bulunduğunu bilmemiz gerektiğini ve Türk Genç
liğini haince maksatlarla düşman cephelere bölün
mek ve gençlerimizi birbirine kırdırılmak istendiğini 
ifade ederek, anarşiye imkân sağlanan yerde hukuk
tan söz edilemeyeceğine işaretle, hukuk devleti ol
manın icaplarını yerine getirebilmemiz için anarşi ve 
yıkıcılığının karşısında «Devleti oluşturan bütün mü
esseselerin» millî bir şuurla birlik ve beraberlik için
de hareket etmemiz gerektiğini ifade etmişimdir. 

Şimdi, beyanatım tümü ile ele alınınca, burada 
Türk Devletine ve Türk Milletine musallat olan ve 
Devletimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi kir
li emelleri uğruna yıkmaya çahşan vatan hainleri 
karşısında, memleketin varlığını korumaya azimli 
kişi ve organların, Devlet kuvvetleri ile, tüm halinde 
Devleti oluşturan bütün müesseseler olduğunu istid
lal etmenin herhalde güç olmaması gerekir. 

Diğer taraftan, Devletimizi yıkmak için suç is
leyenlere vatan haini denilip denilmeyeceğinin de, bu 
ölçüler içerisinde takdir olunması icabeder. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine birdirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

. . . < . . . . 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

1 4 . 1 . 1976 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 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

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

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve ,10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes-

. lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

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

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

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

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

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

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

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

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 i 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) I 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin J 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Ana3/asamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

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

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

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet ı 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge- J 

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 madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

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

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz -ve 9 arka
daşının, resrnî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

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

22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil-

. letvekili Özer Olçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/32) 



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

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

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

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

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

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

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 (6/68) (*) 

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

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

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

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

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına 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 İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 



18. — İstanbul Milletvekili Gülhiş 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 llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

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

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

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

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy 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
ru önergesi (6/65) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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 ekicilerinin 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 ilhan AytekinMn, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

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

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

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

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

68. — 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) 

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

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

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

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



.'75. — 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 Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

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

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kumlu 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'nm, 
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 yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

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

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

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

i 87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanifnın, 
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'nm, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

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

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıl> 
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ-

i 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 Jliş-
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

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

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

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

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın-

j dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

108. — istanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

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

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

112. — Samsun Milletvekiil irfan Yankutan'ın 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

1İ3. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

134. — İstanbul Milletvekii îlhan özbay'ım, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

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

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 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) 

5. — 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) 

6. — 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 içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

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

9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan -ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi: 10 . 6 . 1975) 

10. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve iç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) .S. 
Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 
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X 11. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 

için sarfiyat icrası Ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (1/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

12. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlen
mesine dâir sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 6 . 1975) 

14. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşların^, ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1975) 

15. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16 . 6 . 1975) 

16. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma târihi: 17 . 6 . 1975) 

17. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 '. 1975) 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm, 
Ali oğlu Asım Güteşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17 . 6 . 1975) 

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

X 20. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dâir Kahün ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

X 21. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

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

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

X 24. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarı-; 
sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200> 
(Dağıtma Tarihi: 26 .6 .1975) 

X 25. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleş
mesi ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kaftüa tasarısı ve Sağlık ve Sosyaf 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları, d/256) (S. 
Sayısı : 198) (Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

26. — Yozgat Milletvekili lîhâmi Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 27. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-
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na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma .tarihi : 30.6.1975) 

28. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşımn, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

29. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. 
Sayısı : 483) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

30. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 hcu maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

32. — Aydın Milletvekili Nahİt Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
ncı maddesinin tâdiline dair Kahun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt
ma Tarihi: 1 . 7 . 1975) 

33. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

34. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. 
Sayısı : 204) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

35. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihin
de Aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
Değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

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

X 38. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

39. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının, Rize Milletvekili Sami Kümbasar ve iki arka
daşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/215; 2/76 C. Senatosu : 2/87) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 67 ve 67'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihleri : 12 . 6 . 1974, 
2 . 7 . 1975) 

40. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kâ
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
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teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

41. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1975) 

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

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

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

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

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

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

X 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 

hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

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

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

X 51. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

52. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
Sağlık kurumları ile esenleştirme (rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25.6.1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komisyon
ları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1975) 

53. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 , 1975) 

X 54. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail 
Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 



55. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilavesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/286, 2/133; C. Se-

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı : 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarih
leri : 20.6.1975, 17.7.1975) 

56. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, Televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin Kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet.Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa
yısı : 229) (Dağıtma Tarihi : 29.12.1975) 

(39 ncu Birleşim) 




