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III — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları
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106

Gündem Dışı

Konuşmalar

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, İs
kilip'te cereyan eden olaylar hakkında gündem
dışı konuşması
106:107
2. — Kars Milletvekili Doğan Arâslı'nın,
Kars ilinin sosyal ve ekonomik sorunları hakkın
da gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün cevabı
107:109
3. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'
nın, Şavşat'ta öldürülen bir öğretmen hakkında
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Seyfi
Öztürk'ün cevabı
109:114
B)

Tezkereler ve önergeler

114

1. — Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun, «1446 ve 1610 sayılı kanunlarla de
ğişik 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun Tek
lifi» nin doğrudan doğruya gündeme alınma114:115
sına dair önergesi. (2/439, 4/147)
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2. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 6/100,
6/166 ve 6/169 esas numaralı sözlü soru öner
gelerini geri aldığına dair önergesi. (4/149)
3. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 6/290
esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldı
ğına dair önergesi (4/148)
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IV — Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis
Araştırması
115
A) Öngörülmeler
115
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Dev
letlerince yapılan askerî yardımın kesilmesi ha
linde ortaya çıkacak durumu incelemek, Devlet
lerarası çatışmada ülkemizin dış güvenliğinin sağ
lanması bakımından yeni tedbirlerin alınmasını
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin
önergesi. (8/3)
. 115:123
V — Sorular ve Cevaplar
A) Sözlü Sorular ve Cevapları
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49)
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2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in,
mahrumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul
öğretmenlerine yan ödeme verilmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/67)
124
3. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
işçilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/20)
124
4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn,
Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/71)
124
5. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in,
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26)
124
6. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27)
124
7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğret
menlerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/28)
124
8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'
nin, 1950 yılından evvel emekli olanların özlük
haklarına dair ,Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/29)
124
9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/32)
124
10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, te
minindeki güçlük zammına dair Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/33)
124
11. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/34)
124
12. —• Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/35)
13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/41)
14. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın,
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42)
15. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'
in, ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/118)
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16. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi. (6/43)
123
17. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına
dair Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/44)
124
18. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/54)
125
19. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/55) 125
20. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,
4 ncü demir - çelik fabrikasının kurulmasına
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/56)
125
21. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/57)
125
22. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımına
dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/58)
125
23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 125
24. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/60)
125
25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/61)
125
26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/62)
125
27. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın,
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/63)
125
28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/65)
125
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29. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın,
I
42. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyaTurizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye
1 ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıtma
• iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66)
125
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/85)
128
30. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Dev
let Su İşlerinin Adana bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/116)
31. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, Kastamonu'da bulunan vakıf mallara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/72)

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
I nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni
müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakarımdan
125
sözlü soru önergesi. (6/86)
128
44. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet güvenlik mahke125
melerindeki davalara ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/88)
128

32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
45. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın,
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun nagesi. (6/74)
125
aşlarının nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kesru önergesi. (6/89)
128
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
46. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin,
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
nakla]- Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75)
126
dırılmasına
ilişkin
Başbakandan sözlü soru
34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
önergesi. (6/90)
128
et taban fiyatına ilişkin Gıda - Tanm ve Hay
!
47. — Afyonkarahisar
Milletvekili
Mete
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 126
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık
35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
j ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve
gesi. (6/9il)
128
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77)
126:
48. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'
128
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetino
36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın,
| ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanlarınCumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstan
j dan sözlü som önergesi. (6/92)
128
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
'
49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nından sözlü soru önergesi. (6/78)
128
nın, C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki
37. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'
gazete haberine ilişkin Köy İşleri Bakanından
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi
I söziiı soru önergesi. (6/93)
128:129
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri
50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79)
128
nın, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan
38. — Si>ias Milletvekili Enver Akova'nın,
sözlü soru önergesi. (6/94)
129
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin
j
51. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81)
128
j Sivas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
39. — Mardin Milletvekili Nurettin v , 1 m a z '
taklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
in, Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine
kanından sözlü soru önergesi. (6/96)
129
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
52. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'
si. (6/82)
128
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» riin adını değiş
40. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
in, Hatay'ın, bazı ilçelerinde televizyon yayın
dan sözlü soru önergesi. (6/99)
129
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
53. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes(6/83)
128 I
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
41. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Bakagünlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
129
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84)
128 I nından sözlü som önergesi. (6/102)
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54. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın,
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/103) 129
55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, Meteoroloji' Genel Müdürünün yerinden
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/104)
129
56. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete
Tan'ın, haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/105)
129
57. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayii
ve Teknoloji bakanlarından sözlü soru önergesi.
(6/106)
'
58. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'
in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/108)
59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına
ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/1C9)
.
60. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulması
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/110)
61. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın,
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111)
•62. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/134)
63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, Başbakan Yardımcısının çalışma odasında
bulunduğu iddia edilen parti bayrağına ilıişkin
Devlet Bakanından (Başbakan Yardımcısı)
sözlü soru önergesi. (6/114)
64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/M5)
65. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet
Ağaoğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları için
deki belediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/137)
66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren milletve
killerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/119)
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67. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda meydana
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/120)
130
68. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminden
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 130
69. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/123)
130
70. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'
in, Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si (6/144)
130
71. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'
in, Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/143)
130
72. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre öde
nen ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/124)
130
73. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Güisen'in, zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/125)
130
74. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'
in, İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan
afişe ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/128)
130
75. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in,
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in
yan ve iştiraki olan kuruluşlarında yönetim ku
rulu üyelerine ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/149)
130
76. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumuna kira borcu olanlara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/129) 130
77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol ara
malarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/130)
130
78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin ya
yınlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/131)
130:131
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79. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın,
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/132)
131
80. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'
in, Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararı
na ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/133)
131
81. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn,
canlı hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/151) 131
82. — Muğla Milletvekili Alımet Buîdanh'
nm, istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşla
ra yaptığı zamlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/136)
83. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İs
tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Göz Kliniği ile ilgili basında yer alan haberlere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/148)
84. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
Süleyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir
gazeteye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Ba. kanından sözlü soru önergesi. (6/139)
85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'
nm, Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/140)
86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakannıdan sözlü soru önergesi. (6/142)
87. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'
in, Kıbrıs çıkarmasında şehit düşenlerin aileleri
ne maaş bağlanmasına ilişkin Millî Savunma
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146)
88. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'
in, Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/160)
89. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un,
İçel Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme su
yuna ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/147)
90. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'
in, Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan ha
berlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/161)
91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
pamuk ürününe zarar veren beyaz sinekle mü
cadele konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere
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ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/154)
131
92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
yurt içinde ve dışında çalışan işçilerimizin si
gorta ödentileri ile memleketimize gönderdikleri
yıllık döviz miktarına ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/155)
131
93. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Sirkeci - Halkalı arasında işleyen elektrikli tren
lerin ihtiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/171) 131:132
94. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'
in, 1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üret
mek amacıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde
usulsüzlük bulunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/157)
95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/158)
96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nm, Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin
politikayla meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Ba
kanından sözlü soru Önergesi. (6/162)
97. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'
in, Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında
vazifeli bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/163)
98. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin
yeniden açılmasına ilişkin Millî Savunma Balka
nında sözlü soru önergesi. (6/165)
99. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hac
dan dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların
imhasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/166)
100. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'
ün, Kıbrıs Barış Harekâtı zamanında televizyon
ve radyo programlarında çalınan bir plağa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167)
101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'
in, Kimyevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/168)
102. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Ha
tay Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku
bulan depremle ilgili alınan tedbirlere ilişkin İmar
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/169)
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103. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'
nın, İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/170)
132
104. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'
nın, Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/172)
132
105. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, Hürriyet Gazetesinde neşredilen- kaçak
•Silâh tüccarlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/173)
132
106. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet tem
silciliklerimize ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/178)
132
107. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'
in tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/174)
132
108. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadoi'un, Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/175)
132:133
109. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/181)
133
110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon
programında yapılan değişikliklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/176)
133
111. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün,
Bolu ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projele
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/183)
112. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için sap
tanmış bir çalışma olup olmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/187)
113. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'
nın, İstanbul Beyoğlu Ağacarnii imam ve müez
zin lojmanlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/190)
"
114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen
binanın pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194)

133

133

133

133

28 . 4 . 1976

O:1

Sayfa
115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'
in, kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/179)
133
116. — Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel'
in, Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/180)
133
117. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'
un, Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) 133
118. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'
un, çeşitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım
indirimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/182)
133
119. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'
in, yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/185)
133
120. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basım Yayın Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan «Türkiye 1975» adlı ki
taba ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından
sözlü sorl önergesi (6/197)
133
121. —• Gaziantep Milletvekili Yusuf Öz*
türkmen'in, Sosyal Sigortalar Kurumunda me
mur statüsünde iken işçi ikramiyesi alanlara
ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/198)
133
122. —• Diyarbakır Milletvekili Mahmut
Uyanık'ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin
Erbakan'ın bir şahsın işi ile ilgili konuşmasına
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/199)
133
123. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın,
Bakanlık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2C2) 134
124. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı
oyunun yasaklanmasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/188)
134
125. — Sivas Milletvekili Mustafa Tirriisi'nin,
televizyonda yayınlanan Akş-ı Memnu adlı dizi
filmde geçen konuşmalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189)
134
126. — Adana Milletvekili İlter
Çubukçu'nun, Çukurova'da uygulanacak enerji nak
line ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/203)
134
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127. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlunun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan ba
zı atamalar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/2C4)
128. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in,
Hükümet üyelerinden bazılarının makam ara
balarına parti amblemini çekerek seyahat et
melerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/207)
129. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın,
Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/208)
13Q. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/209)
131. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, Yozgat'ın, bazı kasabalarında 23 Ni
san günü M.H.P.ne mensup görevlilerin, öğ
rencileri tören harici gösterilere teşvik etme-

Sayfa
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/21 OD
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B) Yazılı sorular ve cevapları
135
1. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 19711975 yıllarında anason ihraç eden firma ve şa
hısların ödedikleri vergi miktarına ilişkin so
rusu ve Maliye Bakam Yılmaz Ergenekon'un
yazılı cevabı (7/1019)
135:142
2. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin
Ezman'ın, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak
yatırımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Abdülkerim Dolru'nun yazılı ce
vabı (7/1152)
142
VI. — Seçimler
134
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)
134:135

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Kars Milletvekili Hasan Yıldırım, Kars ve yöresin
de meydana gelen son deprem ve,
Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu da, Çankırı'
nın İlgaz ilçesinde meydana gelen olaylar konuların
da gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Gaziantep M'illetvekili Mustafa Güneş'in, Millî
Eğitim Bakanının bir parti ilçe teşkilâtından aldığı
işaretler üzerine kıyım yaptığına dair gündem dışı ko
nuşmasına Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem ce
vap verdi;
Irak'ı resmen ziyaret eden Cumhurbaşkam Fahri
S. Korutürk'ün dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına
C. Senatosu Başkam Tekin Arıburun'un vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu.
10/14 numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonun çalışma süresinin ikii ay daha uza
tılmasına dair tezkeresi ile:
İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, «213 sayılı
Vergi Usul Kanununun değiştirilmesine dair kanun
teklifb nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına
dair önergesi kabul olundu.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1425
sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştiril
mesine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve ilgili kanun tekliflerinin
(1/421, 2/15, 2/113, 2/17Q, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361,
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 2/547,
2/554, 2/557) (S. Sayısı: 279) komisyonca geri alı
nan maddelerinin henüz Genel Kurula intikal ettirilmemles'i;
22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya
Milletvekili İlhan Ersoy'un 22.11.1972 günlü ve 1630
sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi (1/39, 2/1CJ3)
(S. Sayısı: 181) ve
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 arka
daşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununnn 3 ncü maddesintin 1 nci fıkrasının değişti
rilmesine ilişkin kanun teklifi (2/511) (S. Sayısı: 272)
ilgili Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda bulunma*
maları nedeniyle ertelendiler.
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21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve de
ğişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında (M.
Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/392) (M. Meclisi S.
Sayısı : 22C; ve 220'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 541) vo
1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin
14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10; ucu
maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün yü
rürlükten kaldırılması hakkında (M. Meclisi : 1/314;
C. Senatosu : 1/4CC!) (M. Meclisi S. Sayısı: 222 ve
222'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 555 ) kanun
tasarılarında C. Senatosunca yapılan değişiklikler ka
bul edilerek, tasarıların kanunlaştığı bildirildi.
Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 ve 1610
sayılı kanunla değiştirilen 1319 sayılı Emlâk Vergisi
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Kanununa gerici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin (2/302) (S. Sayısı: 170) tümü üzerinde
ki görüşülmeleri tamamlandı.
Çoğunluğun bulunmadığına dair verilen bir öner
ge üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel Kurul
da çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından:
28 Nisan 1976 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,4Q'ta son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mcmduh Ekşi

Divan Üyesi
Barsaı
Halil Karaath

Divan Üyesi
Malatya
Hüseyin Deniz

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saaü : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Memduh Ekşi,
DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Halil Karaath (Bursa),

BAŞKAN — Millet Meclisinin 94 ncü Birleşimini

açıyorum^

lî. — YOKLAMA
Adana ilinden başlıyoruz.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir.
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Salonda bulunan sayın üyelsrin «burada»
demek suretiyle yoklamaya katılmalarını rica edi
yorum.

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM

DIŞI

/. — Çorum Milletvekili Etern Eken'in, İskilip'te
cereyan eden olaylar hakkında gündem dışı konuşmsı,
BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin gündem dışı söz
istekleri var. Bu arada, Kayseri Milletvekili Sayın
Mehmet Yüceler; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığında usul dışı yapılan nakil ve tayinlerle ilgili
olarak söz istemişlerdir.

KONUŞMALAR
Sayın Yüceler Burada mı?.. Yok.
Sayın Etem Eken, İskilip'te cereyan eden olay
larla ilgili olarak gündem dışı söz 'istediniz. Söz
süreniz 5 dakika, buyurun Sayın Eken.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri;
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15 . 4 . 1976 tarihinde İskilip'te çıkan olayların
büyümesine, özellikle Çorum Valisinin yeteneksiz
liği, beceriksizliği sebep olmuştur.
(Kaymakamın, aylardan beri devam eden ve halk
arasımda şayi olan iğrenç ve alhlâk dışı tutumları,
İçişleri Bakanlığına, Çorum Valisine müteaddit defa
lar çeşitli şahıslar tarafından resmen şikâyet edilmiş ve
şikâyet dilekçelerinin suretleri elimde mevcuttur. Ma
alesef, halkın nefret ettiği bu kaymakam hakkında
hiçbir şekilde idarî tahkikata geçilmemiştir. Bütün
bunlara ilâve olarak, İskilip halkının sosyal tepkisi
nin görülmesine rağmen, beyanatları ile Çorum Vali
si, Kaymakamı korumaya, kayırmaya devam etmek
tedir.
Üç adet 12 ilâ 15 yaşları arasındaki çok fakir olan
kız çocuklarının emniyete ihbar 'edildiğimi ve bir ku
lüp lokantacısı ile bir tuhafiyecinin ve kendi adının
olaya karıştığım işiten Kaymakam Ergün Ünal, olay
halka yansımadan, aynı gün saat 12.30'da otobüsle il
çeden kaçmıştır. Olayı işiten halk, Kaymakamın kaç
tığını anlar anlamaz büyük tepkilere yolaçmış, bir
denbire onbinlerce kadın, erkek, talebe ve çocukla
rın, bu iğrenç iğfal olayına tepkisi büyümüştür. Tuha
fiyecinin dükkânında ve ardiyesindeki, Kaymakamın
evindeki, hah ve mobilyacının dükkân ve ardiyesinde
ki mobilya, eşya ve tuhafiye malları hiçbir yağma
ya meydan verilmeden, cadde ortasına taşınarak ya
kılmıştır. Yakılma olayı saat 16.30'da başlamış, saat
14.00'te İskilip Savcısı, Belediye Başkanı, halkın ileri
gelenlerinden birkaçı durumu Valiye bildirmişler, yar
dım istemişler ve olayın feci şekilde gelişmekte oldu
ğunu ihbar'etmişlerdir. Bu kadar hızla gelişen olaya
karşı Valinin cevabı «Tedbiri kendiniz alın» sözü ol
muştur. 51 kilometre mesafede ve asfalt yolla Çorum'a
bağlı olan İskilip'e Vali, olayların başlamasından 5 sa
at sonra gelmiş tür. Böylece, Çorum Valisi zamanında
tedbir almamış, hadiselerin büyümesini önlemek iste
memiştir. İlçede bulunan polis ve jandarma teşkilâtı
da olayların zamanında bastırılmasına özen gösterme
mişler, Kaymakamın kaçışı ve yerine resmen vekâlet
eden kaymakam görevlisi olmadığından, ilçedeki em
niyet ve jandarma görevlileri başsız kalmıştır. Gece
saat 20.00'de gelen Çorum Valisi, İskilip'teki olayla
rın vahametini görünce, oradaki kaymakama izin ver
diğini söylemiştir. İskilip'ten Çorum'a 16.4.1976 ta
flan ve gece saat 01.30'da dönen Vali, 16.4.1976 gün,
39 sayılı ve saat 09.40'da tel çekerek, Kaymakama olay
günü izin verildiğini, yerine tahrirat kâtibini görevlen
dirdiğini bildirmiştir. Telin fotokopisini okuyorum :
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«İlçemiz Kaymakamı E. Ünal'a, telefonla vaki
müracaatı üzerine, 15-. 4,. 1976 tarihinden itibaren Valiliğimizce bir gün izin verilmiştir. Yerine Tahrirat
Kâtibi Fehmi Va'hapoğlu vekâlet edecektir. Gereği ri
ca olunur. (Kalem 16.4. 1976, 929/23 sayılıdır.) Vali
Aktan... İmza ve mühür.» Fotokopisi bu.
Mdhterem milletvekilleri bu, olay günü kaymakam,
kaçtığı halde, valinin gece incelemeye gelerek, kay
makamın olduğunu anlar anlamaz kaymakama sahip
çıkmak için 15.4.1976'da olan olaydan sonra,
16 . 4 . 1976'da verdiği izin telinin sureti, fotokOpisidir.
IBAŞKAN — Sayın Eken, tamamlayın lütfen.
ETEM EKEN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim.
Sayın milletvekilleri, bu belgeyle bürokrasinin,
haksız işlemlerle birbirlerini nasıl koruduklarına sa
bit oluyoruz. Vatandaşların Anayasal dilekçe ve şikâ
yet haklarına saygılı olmadıklarmı görmekten üzüntü
duyuyoruz. Ne acı tecellidir ki, özgürlükçü demokra
tik sistemlerle idare edilen Türkiye'mizde Parlamen
to üyeliğinden bakan olan bazı kişiler, bakanlık kol
tuğuna oturdukları zaman, devletçilikle halkçılığı eş
değer diyalog içinde ve dengeli şekilde idare etmenin
bilincinde olmadıkları için, bürokrasinin yalan yanlış
beyan ve raporlarıyle aklandıklarını görüyoruz.
Vatandaşların ırz ve namus mefhumuna, mülkiyet
haklarına, şikâyet haklarına saygılı olmayan kim olur
sa olsun, halkın sosyal tepkisiyle karşılaşacağı bilin
melidir. Demokrasinin faziletli rejim olduğunu, hal
kın hakh olan şikâyetlerine eğilindiği zaman anlatabi
liriz ve yaygınlaştırabiliriz.
ıBAŞKAN — Sayın Eken, süre bitti efendim.
ETBM EKEN (Devamla) — Bağlıyorum efendim,
Halkın idaresiyle hükümet olanlar, halka inanma
dıkça, halkın şikâyetlerinin minder altı edilmesine fır
sat verildikçe, demokrasimizin rayına oturması müm
kün olmayacaktır.
Vaktin darlığı nedeniyle fazla ayrıntılarına gireme
diğim için, suçun idare ve idarecilerde olduğunun bi
linmesini beyan eder, Yüce Meclise saygılar sunarım.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken.
2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars ili
nin sosyal ve ekonomik sorunları hakkında gündem
dışı konuşması ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ce
vabı.
IBAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Doğan Araş
it, Kars ilinin sosyal ve ekonomik sorunlarıyle ilgili
olarak gündem dışı söz istediniz.
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Öğrenci kıyımı :
©uyurun efendim.
I
'Bitirilen öğretmen kıyımından sonra sıra öğren
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, değer
cilere
geldi. Yüzlerce öğrenci, aç biilâç, günlük maişe
li arkadaşlarım;
I
tini dahi teminden uzak ailelerin, fakir yoksul köy
Dün burada bir değerli arkadaşım, Kars'ta bir ay
lülerin, işçilerin çocukları, sırf «komando» adı al
dan beri devam eden deprem olayına ilişkin görüş
tında, ülkede belli bir düzeni yerleştirmeye çalışan,
lerini anlattı.
faşist bir düzeni yerleştirmeye çalışan insanların ma
şalarına alet olmadıkları için liselerden, ortaokullar
Deprem bir aydan beri Kars'ta geniş tahribat yap
dan, öğretmen okullarından sürgün edildi.
makta; ama çok şükür depremin yaptığı tahribat bir
Lice, bir Varto seviyesine ulaşmadığı için de Karş
İşte, toplumsal depremin Türkiye'de ve özellikle
ılılar olarak, yurttaşlar olarak, bütün Türkiye olarak
geri kalmış olan yörelerde, Kars'taki durumu bu.
teselli duymaktayız; ama üzüntü ile ifade edeyim ki,
Kars'ı ellerinin tersiyle itiyorlar; Kars'ta Hükümet
Cephe Hükümetinin başı Sayın Demirel, Kars'ta mey
icraatı olarak öğretmen, öğrenci kıyımıyle işe başlı
dana gelen, yüzlerce ailenin aç ve açıkta kalmasıyle
yorlar; bununla da yetinmiyolar, demin ifade etti
sonuçlanan bu depremle yeterince ilgilenmemiştir. Ka
ğim gibi, Cephe İktidarına mensup partilerin başkan
nımıza göre, bu ilgilenmeyisin gerçek nedenleri ola
ları birtakım memurları açıkça, tehdit ediyorlar, «Pa
rak, Kars'taki depremin bir Lice, bir Varto büyüklü
ra karşılığında ya Kars'ta kalırsınız, yahut da sür
ğünde olmayışı önemli biçimde gözler önüne çıkıyor.
gününüzü. çıkarırız» diyorlar.
Zira, Lice ve Varto'da İsparta menşeli keresteler
(BAŞKAN — Sayın Araslı, toparlayın lütfen.
piyasaya, tedavüle çıkarken, birtakım insanlar, felâ- I
DOĞAN ARASLI (Devamla) — Toparlamaya ça
Jcetzede yurttaşlarımızın sırtından milyonlar kazanır- I
lışıyorum Sayın Başkanım.
ken, bu depremler o günkü hükümetin başlıca uğraş
larının arasında yer alıyordu; ama Kars'taki deprem
Bunu ben Sayın Demirel'e soruyorum ve Sayın
le, çok şükür bir Lice, bir Varto seviyesinde olma
Demirel bunların cevaplarını vermiyor.
dığı için, sayın Cephe Hükümeti, başıyle, yetkili Hü- I
kümetiyle bu açıdan, kendi açılarına yararlı olama- I
Cephe İktidarının bir başka tasarrufu, özellikle
yacağı nedeniyle ilgilenmek gereğini duymadılar.
I yasalara göre tabanca taşımak mecburiyetinde olan
birtakım insanların ellerindeki tabancaları, siyasal
Bir başka konu; bütün Türkiye'de olduğu gibi,
kimliklerine bakmak suretiyle ellerinden alınmakta.
Kars'ta da toplumsal depremin, tüm toplumun katla
Halk Partililerin tabanca taşıma ruhsatları ellerinden
rını tahrip etmeye yöneldiği, toplumun tüm katlarını,
alınırken, talbanca taşıma ruhsatını hak etmeyen b'.ir-<
insanları, çalışanları çalışamaz hale, hatta günübirlik I
takım Cephe partisinin militanlarına, jandarmanın,
yaşantılarında güvencesiz hale getiren bir toplumsal I kaymakamın baskısıyle tabanca ruhsatı verilmektedir.
depremden de söz etmek istiyorum.
I
Bir başka sosyal deprem; bugün Kars'ta süt üreti
Cephe Hükümeti, toplumsal depremin başlıca odak I cisi köylü 3 - 5 tane tefecinin elinde, 3 - 5 tane tefe
noktaları olarak, tahrip edilmesine dönük odak nok- I cinin emrinde kul köle edilmekte; Devletin olana'klatalan olarak öğretmeni seçti. Öğretmen kıyımı, şurada
rıyle kurulmuş olan süt fabrikası yine 3 - 5 tane tefe
bile şu konuşmalarıma tanık olan, Cephe Hükümeti- I cinin emrinde, ama asıl üreticiyi elinin tersi ile ite
nin kıydığı öğretmenlerin varlığını, tanımasam bile I rek, bir alım politikası uygulamaktadır.
varlığına inandığım öğretmenleri yerlerinden, yurtla- I
Çok değerli arkadaşlarım, yakında bunların hesa
rından etti, aile ocaklarından etti.
I
bını soracağımız günler yaklaşıyor. "Benim inancıma
Cephe İktidarınım- toplumsal depremi bununla da
göre, gerici için, faşist için, mürteci için ve bu ülkeyi
yetmedi; para karşılığında birtakım görevlilere yer- I gerçekten yürekten sevmeyen sahte milliyetçiler için
lerinde kalıp kalmamalarının pazarlığını yaptılar. Sa
mevsim çoktan doldu. 31 martlar çok geride kaldı,
yın Süleyman Demirel'e aylarca önce bir soru öner
12 martlar çok geride kaldı. Önümüzdeki günler 1 ma
gesiyle, yapmış oldukları bu tasarrufun hesabını sor
yıslarla haklıyor. Bunu, burada özellikle (A. P. sıra
dum; İçtüzük hükümlerini çiğnediler, gelenekleri çiğ
larından gürültüler) Cephenin amaline hizmetn eden,
nediler; bugüne kadar sayın Süleyman Demirel taş I faşizmin amaline hizmet eden insanlara, bu vesile ile
duvar; biz sorularımızın cevaplarını bulamıyoruz.
I duyurmak isterim.
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Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araslı,
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 1 ma
yıs komünist bayramı. Herhalde sürçülisan oldu.
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir)
— Sayın 'Başkan...
BAŞKAN — Cevap mı efendim?
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Dinleyicileri
karıştırma.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Sayın arkadaşımız Kars'taki depremden başladı,
Süt Fabrikasından devam etti. Âdeta burada, muhale
fetin bir manifestosunu okudu. Buna hakkı yok. Fe
lâketleri siyasî maksatla istismar etmek, siyasî ahlâk
la bağdaşmaz.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar)
DOĞAN ARASLI (Kars) — Yolsuzluklarınız çok
geniş.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sizden geliyor.

DEVUET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir)
— Evet.
'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. (A. P. sı
ralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir)
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım.
Bir süre Önce Kars vilâyetimizde vukübulan dep
rem felâketini Cumhuriyet Hükümeti olarak büyük
bir teessürle haber aldığımız anda, derhal harekete
geçmiş ve idare mekanizması, bu depremin ortaya
koyduğu her türlü afeti ortadan kaldırabilmek ve fe
lâketzede vatandaşa en seri şekilde yardım elini uza
tabilmek için harekete geçirilmiştir. Para gönderil
miştir...
DOĞAN ARASLI (Kars) — 50 bin lira.

3. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nın,
Şavşat'ta öldürülen bir öğretmen hakkında gündem dı
şı konuşması ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ce
vabı.
BAŞKAN — Sayın Turgut Aİtunkaya, Şavşat'ta
öldürülen bir öğretmenle ilgili olarak söz istediniz.
Buyurun efendim.
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın Baş<
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri;
Gerçi söz talebinde bulunurken Şavşat'ta öldürü
len bir fizik öğretmeni konusunda söz istediğimi Sayın
Başkanlığa beyan etmiş idiysem de, olay Şavşat'ta ce
reyan etmiş olsa bile, aslında Şavşat'ın, hatta Artvin
ilinin sınırlarını son derece zorlayıcı bir nitelikte ve
bütün Türkiye'mizi ve Türk halikını ilgilendiren bir
biçimde cereyan etmiş olmakla, sanıyorum ki, Yüce
Meclisin huzuruna getirmeye değerlidir.

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— ...hasar tespiti yapılmıştır. Yıkılan evlerin yeniden
yapılabilmesi için de, gerekli malzeme sevkedilmiş,
ühzarat yapılmıştır. Karm kalkması beklenmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, Türk vatanı bir bütün
dür. Bu vatanı şu veya bu sebeple, ayrıcalık yarata
rak parçalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur.
DOĞAN ARASLI (Kars) — Başta siz.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Cumhuriyet Hükümeti, Varto'da deprem felâke
tinde vatandaş hangi ıstırabın içindeyse, o ıstırapla
beraberdir, Lice'de aynı ıstırapla beraberdir, Kars'ta
vukübulan depremde de aynı ıstırapla beraberdir. Böy
le telâkki ediniz, lütfen böyle kabul ediniz.
'Muhterem arkadaşlarım, devlet olarak, Hükümet
olarak felâketzede vatandaşın yanındayız. Hiç kimse
yi aç ve açıkta 'bırakmama kararımızı tatbik ettik,
(geliyoruz.
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Kaç para gönderdi
niz?
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
Yalnız, muhalefet anlayışında yadırgadığımız bir nok
ta var. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım alınma
sınlar ama, Sayın Araslı'yı dinlerken, sayın basın ve
sayın dinleyiciler belki takip imkânlarını bulamadı
]
lar...

Değerli arkadaşlarım, 8 Nisan kanlı olaylarından
sonra, Sayın Başbakan, yerli ve yabancı gazetecilerin
huzurunda bir basın toplantısı yapmak gereğini duy
muş ve yerli ve yabancı basın mensuplarının huzu
runda, Şavşat'ta öldürülen öğretmenin, alkol koma
sından öldüğünü beyan ermiştir.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, kendilerine
has üslûp ve tavır içerisinde bu olayı beyan ederler
ken, şöyle konuşmuşlardır : «Kimsenin takipsiz kal
dığı yoktur. Uluorta ithamlar, kötüleme ve karalama
dan öteye geçemez. Bunlar hepsi, devletin resmî bilgi
leridir. Hal böyle iken, şu listeyi neşretmeyi doğrusu
fevkalâde üzücü buluyorum. Meydan okuyarak söy
lüyorum; suç işleyenleri kimler korumuş? Kim biliyor
sa, mahal ve vakıa göstererek ortaya köymaılıdır.»
Bu çok deşifre olmuş usul içerisinde, bizim alış
kın olduğumuz usul içerisindeki beyanı Sayın Başba
kanın ve asıl enteresan yanı yerli ve yabancı gazeteçilerin huzurunda beyan etmiş olması-
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Şimdi değerli arkadaşlarım, biz, Başbakanın bu
tarz beyanlarına maalesef alışkın olduğumuz için ve
bizim için aslında çok da üzücü olduğu için, olayın
doğrudan doğruya üzerine gitme gereğini duyarak me
seleyi araştırdık.
Sayın Başbakan, adlî bir olayda en nihayet bilir
kişi raporlarına dayanabilir, otopsi raporlarına da
yanabilir, şahadete dayanabilir. Bu tarz olaylarda res
mî belge bunlardır. Çünkü bu belgeler adlî merciler
de değerlendirilir ve ona göre bir yargıya varılır.
Şimdi yargıya esas olması gereken otopsi raporundan
bir kaç satır okuyorum. Hüküm kısmını okuyorum.
Olayın teferruatiyle konuşulmasına, anlatılmasına ne
zamanımız müsait, ne de gereği var.
Ölünün kimliği : Ölünün kardeşi olduğunu söyle
yen Ekrem Şimşek'in beyanına göre; Şavşat ilçesi,
Meydancık bucağı, Balıklı köyü nüfusuna kayıtlı ve
halen Şavşat ilçesinde fizik öğretmenliği yapan Os
man oğlu, 1948 doğumlu Hasan Şimşek olduğu anla
şılmıştır.
Ölüm sebebi : Müşahade kâğıtları incelendiğinde,
maktul, alkol zehirlenmesi öntânımıyle hastaneye ya
tırılmış, yapılan muayenesinde müspet babinaki sap
tanmıştır. Ayrıca yuyillalar anizokorikti. Bu bulgu
lar bir kafa travmasını düşündürmektedir. Kafada
'bulguları saptanan travma, beyin dokusu ile beyin
üçüncü zarı arasında yaygın kanama meydana getir
miş ve ölüm bundan ortaya çıkmıştır. Kısacası, tıb
bî bulgular sonucu, ölüm travmaya bağlıdır.
Daha sonra, bu rapora düzenleyen sayın bilirki
şi doktorun da katıldığı 'bir keşif sırasında, tanzim
©dilen rapordan şu cümleleri size aktarıyorum.
BAŞKAN — Sayın Altunkaya lütfen toparlayınız.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Hay hay,
bir dakika içinde toparlıyorum Sayın Başkan.
«îl4 . 5 .1975 günü ceset üzerinde yapılan otopsi
de ölümün kafa travması, darp sonucu beyin doku
su ile beyin üçüncü zarı arasındaki yaygın kanama4dan meydana geldiği anlaşılır. Otopsiyi yapan dok
torla birlikte, maktulün bulunduğu yerde yapılan ke
şifte, cesedin üzerinde rastlanan yaraların düşme so
nucu oluşamayacağı, bunun ancak pütürlü bir taş
veya odunla vurmak suretiyle meydana gelebileceği
saptanır. Olay bir alkol koması sonucu ölüm değil
dir. Bir cinayet söz konusudur. Bu nedenle soruştur
maya halen devam olunmaktadır.»
Değerli arkadaşlarım, dünyada bir çok başbakan
vardır. Ben şimdiye kadar başbakanların; hükümetle
rin ve parlamentoların huzuruna çıkarak yalan be
yanda bulunduklarını görmedim.
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Onun ötesine geçelim. Yerli ve yabancı basının
gözlerinin üzerimizde olduğu bir sırada, yerli ve ya
bancı basın mensuplarının gözlerinin içine baka ba
ka ve «belgelere dayanıyorum» diye diye, «meydan
okuyorum» diye diye yalan söyleyen bir Başbakan
sanıyorum ki bugüne kadar yeryüzüne gelmemiştir.
Dünyanın hiçbir yerinde gelmemiştir.
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Ayıp ayıp. Bu ne
biçim konuşma?
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Değerli
arkadaşlarım...
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Bunla
rın hepsi yalan.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Neresi yalan,
raporlarda mı yalan? Alkol koması yalan.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Yalanı,
ben sayın...
'BAŞKAN — Sayın Altunkaya süreniz dolmuştur
efendim.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Ben Sa
yın Başbakanın yalan söylediğini burada ifade etmek
ıstırabı ile karşı karşıya kalmak istemezdim, ama eğer
Sayın Başbakan demeseydi ki; «|Ben belgelere daya
narak konuşuyorum (ki belgeler benim elimin altın
da) eğer demeseydi ki «Meydan okuyarak konuşu
yorum», bunları buraya getirmenin gereği de olmaz
dı. Başbakanlara yanlış bilgiler verilmez sayın arka
daşlar.
BAŞKAN — Sayın Altunkaya, süreniz bitti efen
dim.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim.
Kendilerine yanlış bilgiler verilmiş olabilir, Sa
yın Başbakan «Belgelere dayanarak konuşuyorum»
demiştir, belgeler bunlardır. Belgeler kendi yüzüne ve
gözüne karşı düpedüz kendisinin yalan söylediğini kanıtla'maktadırlar.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunkaya.
Cevap vermek üzere buyurunuz Sayın Öztürk.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir)
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Sayın Milletve
kili, 12 Haziran 1975 tarihinde Şavşat'ta cereyan eden
bir ölüm olayını huzurlarınıza getirmek suretiyle ba
zı gerçekleri açıklama imkânını bana vermişlerdir.
Muhterem arkadaşlarım, olay şudur : 12 Haziran
1975 gecesi Töb - Der lokalinde öğretmen merhum
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Hasan Şimşek bir miktar alkol almış ve arkadaşları ile
eğlenmişfcir.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz de beraber
mi idiniz, nereden biliyorsunuz?
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Geçenin geç vaktinde lokalden ayrıldıktan sonra,
otel ile lokal arasındaki bir duvardan düşerek beton
üzerinde baygın vaziyette yattığı arkadaşları tarafın
dan görülmüş...
İSA AYHAN (Aydın) — Utanmadan bu yalanı
söylüyorsunuz.
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ayhan, müdaha
le etmeyiniz,
'KADİR Ö2PAK (Uşak) — Hayatın sefaletle geç
ti senin, haysiyetsiz adam.
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Devamla)
— ...ve kendisi otele kaldırılmıştır. Ertesi günü muh
terem arkadaşlarım, öğretmenin arkadaşları kendisini
ziyaret etmişlerdir.
Öğretmenin arkadaşlarına ifade ettiği şudur :
«-Hastayım, başım ağrıyor, beni doktora götürün.»
Mefhumun ifadesi. Beni dövdüler demiyor. Onu siz
söylüyorsunuz, ben onu söylemiyorum. İfadeleri bu
rada.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Polis mi tut
tu o ifadeleri?. Senin polisin o, senin.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Allah belânı ver
sin senin» Benim, senin polisin değil o, devletin polisi.
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Devamla)
— Mahkemenin ifadeleri, sorgunun ifadeleri.
(BAŞKAN — Sayın. Ölçen...
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Devamla)
— Arkasından devam ediyor; «Beni doktora götürünüz» diyor. Doktora götürüyorlar, doktor muayene
ediyor kendisini, o muayeneden sonra Artvin hasta
nesine şevkine karar veriliyor.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Kim diyor
bunları?
iBAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen rica ediyo
rum efendim, takip imkânı verin lütfen.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, mahkemeye intikal etmiş bir konuda nasıl ko
nuşuyor burada, Anayasaya aykırı değil mi bu?
İBAŞKAN ,— Cevap veriyor konuşmaya Sayın
Ölçen.
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Devamla)
—• Artvin hastanesine gidiyor, Artvin hastanesinde
kardeşi ile konuşuyor, arkadaşları ile konuşuyor, ha
diseden iki gün sonra vefat ediyor.
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Değerli arkadaşlarım, hastaneye sevk kâğ.duıda
şu yazılı : «Alkol komasından ve travmadan». Otopsi
raporunun alt kısmını okudu arkadaşım, üst kısmını
okumadı. Üst kısmında ne diyor?
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Biraz ev
velki beyanınızı zaptettim. Üst kısmını da sen oku.
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Devamla)
— Bende var, burada o kısım. Belge burada.
iBAŞKAN — Sayın Altunkaya, rica ediyorum efen
dim, lütfen,
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Otur ulan yerine.
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Ulan sen-:
sin, ulan!
İSMET ANGI (Eskişehir) — Acılı insanların acı
larını istismar ediyorlar.
BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Angı, rica edi
yorum.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Değerli arkadaşlarım, ölümün alkol sebebiyle düşe
rek mi meydana geldiği, yoksa darpla, mı meydana
geldiği hususu şahitlerin beyanıyle anlaşılacak» demi
yor mu Sayın Altunkaya otopsi raporunun 2 nci say
fası? Raporun 2 noi sayfası : «.Şahitlerin beyanı ile
anlaşılacak» demiyor mu?
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin)— Tabiî öyle
diyor.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Hadisenin dinlenen bütün şahitleri, beyanlarıyle,
merhumun konuştuğunu, merhumun hiçbir şikâyette
bulunmadığını, kendisine darp yapıldığını söylemedi
ğini ifade ediyorlar.
'Merhum, iki gün yaşıyor ve konuşuyor. Öldükten.
sonra Töb - Der miting tertiplemiştir arkadaşlar.
İSA AYHAN (Aydın) — Eski yayı koruyorsunuz,
Çakırcalı devrini arattınız.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— «Kahrolsun iktidar, katil iktidar, halklara özgür
lük, kahrolsun Amerika, kahrolsun oligarşi...»
!Bu mitingi yapmak isteyenlerin maksadı ne ise
değerli arkadaşlarım, Sakarya'da bir öğretmen öldü.
Meylhanede gece saat ikide alkollü münakaşa etti.
Orada, meyhaneci ile kavga etti; - Sebebini bilirsiniz,
zabıtlarda var ve orada adi bir cinayet oldu.
'Ertesi günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanının çelengi,. arkasında milletvekilleri, «Kahrolsun
İktidar, Katil İktidar» nidaları... Adi bir cinayet bu
sahneye getirildi. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Ve
Manisa'nın Turgutlu'sunda, Ahmetli'de ölen Battal
Öz, cinnet geçirdi. Öz annesini öldürdü, oğlunu bağ-
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ladı, öldürmek üzereyken öğretmen arkadaşı araya
girdi ve o arkadaşım öldürdü. (C. H. P. sıralarından
gürültüler) Akıl hastanesine sevk edildi.
BAŞKAN — Sayın öztürk, Sayın öztürk, bir da
kikanızı alabilir miyim?
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Ama ertesi günü...
'BAŞKAN .—. Sayın Öztürk, Sayın Öztürk...
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— ...bildiriler neşredildi : «Katil İktidar»...
BAŞKAN —-Sayın Öztürk..,
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Buyurun Sayın Başkan,
BAŞKAN — Rica ediyorum beyefendi. (C. H. P.
sıralarından şiddetli gürültüler)
İSA AYHAN (Aydın) — Sarhoş, bu sarhoş.
BAŞKAN — Efendim, konu...
OSMAN AYKUL (Burdur) — Bu kaçıncı öğret
men?
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Aykul. İstir
ham ediyorum. Beyefendi oturmaz mısınrz lütfen?
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sıkılmıyorlar.
BAŞKAN — Sayın Aykul rica ediyorum.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Sayın Başkan, arkadaşım sekiz dakika konuştu,
ben ise dört dakika konuştum,
BAŞKAN — Sayın öztürk, ben zamanı ikaz et
mek istemiyorum efendim; başka bir şey söylemek is
tiyorum.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Alkol muaye
nesi yaptırın lütfen.
BAŞKAN — Efendim, şimdi bu konu Şavşat'taki
öldürülen öğretmenle ilgili sanıyorum.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
•— Ben buradan bir yere geleceğim. İstanbul'da bir
gazetemiz...
BAŞKAN — Bu konu içerisinde kalmanızı rica
ediyorum Sayın Öztürk.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
Bahsettiler.
İstanbul'da bir gazetemiz 38 kişinin öldürüldüğü
nü, 10 Nisan günü liste halinde koydu. Bunların kar
şısına da yazdı : «Ölen katil yakalanamadı»
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanımız, bel
gelere dayanarak bunların katillerinin nerede yakalan
dığını, hangi mahkemelerde tutuklandığını birer birer
söyledi.
Bu gazete dört gün sonra 38 kişilik listeyi dörde
indirdi dörde. (C. H. P. sıralarından «Yalan, yalan»
sesleri)
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır, yalan.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— (Elindeki belgeleri göstererek) Bakınız, buyurun.
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— 38 kişilik liste dörde indi. (C H. P. sıralarından
gürültüler)
Değerli arkadaşlarım, bu dört tanenin içerisinde
trafikten ölen var. Trafik kazasından ölmüş; «Katil
iktidar, katili yakalanamadı»...
İSA AYHAN (Aydın) — Senin gibi yalancı bir Ba
kan çıkacak, burada bağıracak...
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Eceli ile ölmüş, «Katil İktidar»...
Bunlar bir yere varıyor. Yaratılmak istenen hava,
ima şu : Gençler öldürülüyor, katilleri yakalanmıyor.
Öğretmenler öldürülüyor, katilleri yakalanmıyor, Yani
ne oluyor? Hükümet himaye ediyor.
Değerli arkadaşlarım, bunlar gerçekten karşısında
iflâsa mahkûm iddialardır. İflâsa mahkûm olmuştur.
Şavşat hadisesi böyledir. Turgutlu hadisesi böyledir,
Sakarya hadisesi böyledir.
Bunları yapmayın. Bunlarla bir yere varılmaz. Ger
çekleri inkâr ederek bir yere varamayız. Olayları is
tismardan vazgeçelim, vazgeçiniz. Memleket huzur
istiyor. Eğer zaman olsa, beş dakikalık süre içerisine
giriilmese...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cepheden bah- •
sedin Cepheden.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— ... bunları size bütün ayrıntıları ile, listesi ile oku
rum. Kim nerede öldürülmüş, hangi mahkemede maz
lumları tutukludur. O zaman siz de hayretler içerisin
de kalırsınız.
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Kurtuluş meydanında
polisin öldürdüğü talebe ne olacak?
BAŞKAN — Sayın Özpak...
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla)
— Ama sizin gayeniz bu değildir. Siz 1 Mayıs'ı bay
ram ilân edip, manifesto okumak istiyorsunuz.
Bu size hayırlı olsun, saygılar dilerim. (A. P. sıralarnıdan «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz. İçtü
züğün 38 nci maddesine göre (C. H. P. sıralarından
sıra kapaklarına vurmalar, şiddetli gürültüler)
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ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Efendim.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Hanginizi dinleyeyim efendim, bir
dakika izin verir misiniz?
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ön
ce ben söz talep etmiştim.
BAŞKAN — Sayın Battal, bir dakika efendim.
Sayın Ölçen bir dakika, izin verirseniz Sayın Battal'ı dinleyeyim.
Buyurun efendim.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Sa
yın Riyasetin hassasiyetinden emin olmakla beraber,
son yapılan gündem dışı konuşmaya verilen cevap,
Anayasanın 132 nci maddesi ile bağdaşır mı? Baş
kanlığın bı? hususta- hassasiyetini rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Battal, ikazınıza teşekkür ede
rim.
Buyurun Sayın Ölçen.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hatip, sayın
hatip... (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı tar
tışmalar, gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Tığlı... Lütfen
imkân, verin ve Saym Ölçen'i dinleyeyim. (Gürültü
ler.)
Evet, buyurun Saym Ölçen.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Bakan,
«1 Mayısı bayram ilân ederek manifesto okumak
istiyorsunuz» dedi ve Cumhuriyet Halk Partisine bu
aşağılık ithamı yönelterek. (A. P. sıralarından şiddet
li gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bunu protes
to ediyoruz ve karşılık vermek üzere söz talep edi
yoruz. İçtüzüğün 72 nci maddesini uygulayınız, 1 Ma
yıs Devlet tararından Büyük Millet Meclisi tarafın
dan resmî bayram olarak kabul edilmiştir. (A. P.
sıralarından «otur yerine» sesleri.)
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen, söz is
tediniz, gerekçeyi de ifade ettiniz. Söz verirsem konu
şacaksınız. Ve... (A. P. ve C. H. P. sıralarından,
karşılıklı konuşmalar, gürültüler.)
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir) — Doğan Araslı'nın konuşmasını dinlememişler
dir. Araslı'nın söylediğini ben tekrar ettim. (Gürültü
ler.)

28 . 4 . 1976

O :1

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakikanızı istir-:
ham ediyorum.,
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 1 Mayısta ma
nifestonun ne alâkası var... (Gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... (Gü
rültüler) Efendim, rica ediyorum bana konuşma im
kânı verin lütfen.
Efendim, Sayın Bakan, gerçekten konuşmasının
sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Grupunu göstere
rek ve 1 Mayısı da işaret ederek, «Manifesto oku-:
mak istiyorsunuz» dediler ve bunda Başkanlık, bir sa
taşma olduğunu görmüştür. Cevap vermek üzere bu
yurun Sayın Ölçen. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ömrü parti
değiştirmekle geçen adam... Manifestoyu bilse de
söylese yanmam.
BAŞKAN — Sayın Öztunç, rica ederim efendim.
Bildiği ne ise onu söylüyor. Rica ederim. (A. P. ve
C. H. P. sıralarından gürültüler.)
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın hatip, kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi
Grupuna yönelerek, «1 Mayısı bayram ilân ediyor
sunuz ve manifesto okumak istiyorsunuz» diyor. Bu
nu şiddetle reddediyor fakat 1 Mayısın bayram ol
ması noktasını ise övünçle kabul ediyoruz. (C. H.
P. sıralarından, «Bravo» sesleri.)
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Ne bayramı ne?..
BAŞKAN — Sayın Akay, rica ediyorum. (A. P.
ve C. H. P. sıralarından gürültüler.)
ALİ NEJAT ~~ ÖLÇEN (Devamla) — Çünkü 1
Mayıs Türk işçisinin bayramı olarak sizlerin oyları
ile kabul edilmiştir. 1 Mayısın Türk işçisi üzerinde
bir anlamı vardır ve 1 Mayıs emekçilerin haklarının
korunmasında, hiç olmazsa toplumda, «Emekçi kesi
mi» diye bir kesimin mevcut olduğunu ilân etmek gibi
bir anlamı ve önemi vardır. Sermayeden yana olan
partiler, tekelci sermayeden yana olan partiler, elbetteki 1 Mayısa da karşı olacaklardır, bunu yadır
gamıyoruz.
1 Mayısın emekten yana olmanın ötesinde, 1 Ma
yısın...
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) —
(C. H. P. sıralarına doğru yürüyerek) Ne diyorsun,
ne?... (A. P. ve C. H. P. sıralarından yer yer ayağa
kalkmalar.)
BAŞKAN — Sayın Eker, Sayın Eker... Lütfen
yerinize oturun efendim. Lütfen.., Sayın Aykul lütfen ba
na hatibi dinleme imkânını veriniz. (Gürültüler.) Sa
yın Eker... (Başkanın tokmağı vurması) Buyurun
Sayın Ölçen.
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — 1 Mayısın,
galiba, bu sözü sarf eden Sayın Bakanın gözünden
kaçan bir özelliği de var. 1 Mayıs bir iklim değişik
liğini de ifade eder; kıştan, soğuktan ve fakir ile
yoksulun üşümekten ve böyle bir iklim koşulundan
'bahara geçişin dönemidir. (A. P. sıralarından gülüş
meler.)
Gysa ki, Cephe İktidarı, ülkeyi cephelere ayıran
ve cephe olmakla övünen bu iktidarın 1 Mayısı, san
ki sadece manifesto okunan bir günmüş gibi yorum
laması, aslında Türkiye'yi cepheye bölmekten ne de
rece mutlu olduklarını gösteriyor. Siz hem cephe
olacaksınız, sizin karşınızdakileri hem suçlayacaksı
nız, sonra kürsüye gelip huzurdan, kardeşlikten bah
sedeceksiniz. Ve 'bunları söylerken, yine Milliyet Ga-.
zetes'inde Şavşat Cumhuriyet savcı yardımcısının gön
dermiş olduğu mektubu hiç de dikkate almayacaksı
nız. Bakınız o mektupta, o tekzip yazısında ne di
yor... (A. P. sıralarından gürültüler.) Lütfen bunu din
leyin.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bu
nun sataşma ile ne alâkası var?
BAŞKAN — Efendim, anlayayım konuşmayı on
dan sonra. Rica ediyorum, Sayın Ataöv, bu ne isti
cal, rica ediyorum.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Ba
kanın...
BAŞKAN — Sayın Ölçen, zatıâlinize Sayın Baka
nın sataşmasıyle ilgili olarak söz verdim. Rica ediyo
rum sadece o konuya münhasır olmak üzere cevabı
nızı verin. (A. P. sıralarından gürültüler.)
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim, Sa
yın Bakanın sataşmasına buradan bir başka sataşma
ile cevap vermeye benim durumum müsait değil.
B) TEZKERELER

VE

/. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, «1446 ve 1610 sayılı kanunlarla değişik 1319
sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» nin doğrudan
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/489,
4/147)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündeme geçi
yoruz. Başkanlığın sunuşları var, okutup ayrı ayrı
işlem yapacağım efendim.

O:1

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O itibarla
şunu ifade etmek istiyorum ki, Sayın Bakan aslında
1 Mayıs ile bir noktayı daha karıştırmış oluyro ve
burada sadece Cumhuriyet Halk Partisini ve bizim
Grupumuzu, «manifesto okumak» tabiri ile ve 1 Ma
yıs ile ilişkisini kurmaya çalışıyor. Bunu reddediyo
ruz. Ama iki nokta birbirine karışıyor.
Bunlardan bir tanesi manifesto, ötekisi 1 Mayıs.
Cephe manifestolarını kendilerine bırakıyoruz.
Ama 1 Mayıs barış günüdür. Bir Mayıs emeğin ser
maye karşısındaki haklarının ortaya atıldığı ve sa
vunulacağı gündür. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.) Bu hakkı hiçbir zaman, yok farz
edemeyeceğiniz gibi, bu hak karşısında zaferin ser
mayeye ait olacağını da savunamayacaksınız. (A. P.
sıralarından gürültüler.)
Biz açıkça şunu 'ileri sürüyoruz: Emeğin 1 Mayıs
günü sözünü, biz 365 günü 1 Mayıs olarak ilân ede
ceğiz. O zaman her gün 1 Mayıs olacaktır. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) Ve 1 Mayısların karşısında
siz sermayeyi savunacak bir tek gün bulamayacak
sınız. Bunu buradan ilân etmekle sizin geleceğinizi de
ilân etmiş oluyorum.
FATMA GÜLHÎS MANKUT (İstanbul) — Her
gün 1 Mayıs olur mu? Bu ne demek yani?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Saygılar su
narım, teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. (A. P.
sıralarından gürültüler.)
ÖNERGELER
Sayın Başkanlığa
1446 ve 1610 sayılı kanunlarla değişik 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin
(a) bendinin değiştirilmesi hususunda tarafımdan ya
pılan kanun teklifi komisyondan, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 38 nci maddesi gereğince, müddet geçti
ğinden, doğrudan doğruya gündeme alınmasını ve
gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.

İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine göre bir istem
var, okutuyorum efendim.
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BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu'nun önerisini ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler...
SÂBRİ TIĞLI (Kastamonu) — Nedir bu Sayın
Başkan?
BAŞKAN — Anlaşılmadı efendim.
Efendim takip etmiyorsunuz ki. Okutuyoruz ki
takip edilsin diye. Rica ediyorum.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Adalet Par
tisi Meclisi çalıştırmıyor ki.
(Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun
önergesi tekrar okundu.)
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2. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 6/100,,
1/166 ve 6/169 esas numaralı sözlü soru önergeleri
ni geri aldığına dair önergesi. (4/149)
BAŞKAN — 2 adet geri alma önergesi var, oku
tuyorum efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölümü
nün 55 nci sırasında kayıtlı 6/100 esas numaralı Mil
lî Eğitim Bakanından, 102 nci sırada kayıtlı 6/166
esas numaralı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
ve 105 nci sırada kayıtlı 6/169 esas numaralı tmar
ve İskân Bakanından,

BAŞKAN — Bu istemi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Lütfen saym
efendim.

Sözlü sorularımın günceliğini kaybetmesi nede
niyle gündemden çıkarılmasını arz ederim.
Hatay
Ali Yılmaz

Efendim, arkadaşlarımızın arasında ihtilâf çıktı
ğı için tekrar sayıyoruz; ayrıca ben kendim de sayı
yorum.
Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim.

BAŞKAN
muştur.

Oylamayı yine tekrar edeceğiz efendim: («Aaa»
sesleri) Efendim, «Aaa» sı yok yani. Ben sağlıklı bir
sonuca varmak istiyorum. Arkadaşlarımızın ikisinin
arasında ihtilâf var, benim saydığım da ayrı. Ne ya
pabilirim başka?.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Saym Başkan, açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN —
zatıâliniz tecrübe
bunu ifads eder
ediyorum, zaten
lar.

Oylamaya geçtim Sayın Köylüoğlu,
kazanmış 'bir parlamentersiniz. Ben
etmez söz istemeniz lâzımdı; rica
arkadaşlarımız oylarını kullanıyor

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar ve sıra
değiştirmeyelim lütfen... Kabul etmeyenler lütfen işa
ret buyursunlar efendim... Efendim, istem kabul edil
memiştir.

Genel Kurulun

bilgilerine sunul-

3. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 6/290 esas
numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına dair öner
gesi. (4/148)
BAŞKAN — Bir geri alma Önergesi daha var,
okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölümü
nün 214 ncü sırasında kayıtlı Türkiye'de dinî ve
cibelerin müslüman ülkelerden ayrı zamanlarda ifa
edilmesine ilişkin 6/290 esas numaralı sözlü soruma
yazılı cevap aldığımdan gündemden
çıkarılmasını
arz ederim.
Saygılarımla.
Hatay
Ali Yılmaz
BAŞKAN —• Genel Kurulun
muştur.

bilgilerine sunul

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜ ŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — A/yon 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
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101

nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin
Genel Görüşme ve Araştırma bölümüne gelmiş bulu
nuyoruz. Bu kısmın birinci sırasında yer alan 8/3 esas
numaralı Afyon Karahisar
Milletvekili
Süleyman
Mutlu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletle-
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rince yapılan askerî yardımın kesilmesi hallinde or
taya çıkacak durumu incelemek, devletlerarası çatış
mada ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımın
dan yeni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün ICO
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme
açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyo
ruz.
Sayın Hükümeti bir defa aramışız. Sayın Hükü
met var mı?.. Buyurun efendim yerinize.
Önergeyi okutuyorum efendim ı
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
A. B. D. tarafından 1947 yılından bu yana mem
leketimize yapılagelmiş olan askerî yardımın kesil
mesi yolunda Amerikan Kongresinde uzun bir süre
den beri sürdürülmekte olan çabaların ve bu konu
daki gelişmelerin Türk Kamuoyunu çok yakından il
gilendirdiği bilinmektedir.
Türk kamuoyu söz konusu askerî yardımı iki ül
kenin ortak savunma alanında sürdürdükleri iş birli
ğinin doğal bir unsuru olarak telâkki etmektedir.
Amerikan Kongresinin ortak savunma amaçları ile il
gili olmayan sebep ve saiklerle yardımın kesilmesi yo
lunda ısrarla çaba göstermekte, herhangi bir beis gör
memekte olması zihinlerde haklı olarak bu işbirliği
nin A. B. D. Kongresinin nazarında değerini yitir
mekte olduğu izlenimini doğurmaktadır. İki ülke ara
sındaki ortak savunma işbirliği, buna atfedilen değer
ve karşılıklı yükümlülükler bakımından bir dengeye
dayanması gerektiği cihetle, bu dengenin muhafaza
sındaki zaruret aşikârdır; aksi takdirde işbirliğinin
tek taraflı olarak sürdürülmesi gibi bir durumun Türk
kamuoyunca benimsenmesi hayli güç olacaktır. Böy
le bir gelişme neticede Türkiye'yi A. B. D. ile sürdür
mekte olduğu işbirliği çerçevesinde almış olduğu yü
kümlülükleri yeniden değerlendirmeye sevkedeeektir.
Yukarıdaki izahatın ışığı altında ı
1. A. B. D. askerî yardımı ile ilgili son durumun
tespitim
2. Askerî yardım halihazırda sürekli olarak ke
silmese dahi yardımın gittikçe azalan miktarı ve
A. B. D.'nin tek taraflı bugünkü tutumu yakın bir
gelecekte bu işbirliğinde açık bir dengesizlik duru
munun ortaya çıkaracağını göstermektedir. Bu şartlar
içinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yeniden gözden
geçirilmesi.
3. Askerî yardımın kesilmesi halinde bu-boşluğun
doldurulabilmesi için şimdiden alınması gereken ted
birlerin tespiti.
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4. Millî Harp Sanayiinin kurulması için ne gibi
tedbirlerin geçerli olduğunun tespiti.
5. Şimdiye kadar A. B. D.'nin Türkiye'ye ekono
mik ve askerî yönden ve verdiğinin, buna karşı ne al
dığının tespiti.
6. Türkiye'nin Dışişleri sorunlarında durumunun
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Uzak olmayan bir zamanda karşımıza çıkabile
cek herhangi bir devletlerarası çatışmada ülkemizin
dış güvenliğinin sağlanmasını hesap ederek ne gibi
tedbirler alınmasının gerektiğini tespit etmek amacı
tfle (Hükümet isterse gizli oturumda yapmak kaydâyle.) Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca genel gö
rüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.
Afyon MiMleltvelkiM
Amasya Milletvekili
Süleyman Mutlu
Vehbi Meşhur
Amasya Milletvekili
İstanbul Senatörü
»Mehmet Feyyat
Hasan Bütüner
Tokat Milletvekili
Çorum Milletvekilli
Haydar Ulusoy
Cahit Angın
Tekirdağ Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Ömer Kahraman
Vahit Çalın
Ankara1 Milletvekili
Çorum Milletvekili
Muammer Alıcı
Etetm Bken
Sinop Milletvekili
Kütahya Milletvekili
•Fikret Övet
Haşim! Benli
Bingöl Milletvekili
Gaziantep Milletvekili
Hasan C. Ezman
ibrahim Hortoğlu
Çanakkale Milletvekili
İçel Miüetvekili
Hasan Sever
Süleyman Şimşek
Çanakkale Milletvekili
Elâzığ MilletvekflJi
O. Orhan Çaneri
Atillâ Atüâ
Malatya Milletvekili
Hakkı Gökçe
(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümü
ze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususun
da Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergede
imzası bulunanlardan bir arkadaşımıza sırasiyle söz
vereceğim. Hükümet ve gruplar yirmişer dakika,
imza sahibi sayın üye on dakika müddetle konuşa
caktır.
Söz istiyor musunuz Sayın Bakan?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN
(C. Senatosu Van Üyesi) — Evet.
/BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın Feriid Melen, buyurunuz efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN
(C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri;
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Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşı tarafından; Amerika Birleşik Dev
letlerince yapılmakta olan askerî yardımın kesilmesi
halinde ortaya çıkacak durumu incelemek ve dış gü
venliğimizin sağlanması bakımından alınacak tedbir
leri tespit etmek üzere bir genel görüşme açılmasına
dair önergeleri üzerinde, Hükümetin görüşlerini
arz etmek içlin söz aldım.
Genel görüşme yapılmasını isteyen önerge, Tür
kiye'nin güvenliği bakımından büyük bir önem ta
şıyan konuya taallûk etmektedir. Bu önerge veril
diği günlerde, Yüce Heyetinizde müzakere imkâ
nını bulsaydı, hiç şüphesiz bundan çok yarar sağlanabiîecektfi. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen
konu, bugün de önemini korumaktadır.
Sayın milletvek'illeri, ambargo kararı, Ameri
kan. Kongresince bildiğiniz gibi 5 Şubat 1975 tarihin
de alınmıştır. 1 Nisan 1975te göreve başlayan Hü
kümetimiz, ambargo kararını emrivaki
şeklinde
karşısında bulmuştur.
Ambargo kararı ile Amerika Birleşik Devletleri,
Askerî Yardım Kanununda yapılan değişiklikle,
Türkiye'ye yapılan hibe yardımları, kredilü ve pe
şin satışlarla firmalardan yapılmış lisansa tabi sipa
rişlerin Türkiye'ye şevkleri durdurulmuşru. Ameri
ka Parlamentosunun bu kararı ile, müttefiki Tür
kiye'ye, her türlü silâh ve malzeme şevklini tama
men yasaklarken, Kıbrıs harekâtı ve Ege Denizi
nedeniyle bizimle ihtilâf çıkaran Yunanistan'a yap
makta olduğu yardımı ise artırma yoluna girmişti.
Bu karar, şüphesiz Türkiye içsin hayatî önem taşıyor
du. İttifak içinde önemli bir yeri olan bir müttefike
karşı sorumsuzca alınmış olan böyle bir karar karşı
sında, Türkiye'nin güvenliiğind ve NATO içinde yük
lendiği vecibelerin yerine getirilmesini sağlamak için
olağanüstü tedbirlere müracaat gerekmekte idi.
/Göreve başladığı günden itibaren durumu en iyi
şekilde değerlendiren Hükümetimiz, bu kararın
olumsuz etkilerini azaltmak üzere konuyu çeşitli
yönleriyle ele alarak gereken bütün tedbirleri almıştır.
Meseleyi büyük bir soğukkanlılıkk karşılayan Hükü
metimiz, her fırsattan faydalanarak, kararın hak
sızlığını, yersizliğini ve ittifaka vereceği zararları
Amerikan mercilerine ve dünya kamuoyuna, NATO
müttefiklerine anlatmaya ve kararın kaldırılmasını
sağlamaya çalışmıştır.
(Bu çabalar, bildiğiniz gibi neticesiz olmamışltır.
Ambargo, 2 Ekim 1975 tarihinde kısmen kaldırıl
mış, parası ödenmiş, silâh ve malzeme teslim alın-
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mış ve peşin para ile serbest piyasadan yapılan alım
lar serbest bırakılmıştır. Bu defa kabul edilen 1976
yılı Askerî Yardım Kanunuyla da ambargo tama
men kalkmıştır.
Ambargo kararının savunma gücümüz üzerinde
olum'suz etki yapabilmesinin nedeni malûmunuzdur.
İkinci Dünya Savaşından bu yana Silâhlı Kuvvetle
rimiz büyük kısmı ile Amerikan Yardımından alınan
silâh ve malzeme ile teçhiz edilmiş bulunmaktadır.
Ambargo kararı, en çok bu silâh ve malzemenin ik
mal ve yedek parça tedariki hususunda problemler
doğurmuştur.
Bununla beraber, savunma gücümüzün bu yüz
den zaafa uğramaması içiin Hükümet ve Silâhlı Kuv
vetler çeşitli tedbirler ve tertiplere başvurmuşlardır.
Öncelikle yedek parça ve askerî malzeme tedariki için
yurt içi imkânlardan yararlanmak maksadıyle araş
tırmalar ve teşebbüsler yapılmış ve bundan memnu
niyet verici sonuçlar alınmıştır.
Yurt içinden karşılanamayan, Amerikan orijinli
malzeme ve yedek parçaların diğer ülkelerden, özelliikle NATO içindeki müttefiklerimizden temini im
kânları araştınlmış ve yeterlli olmamakla beraber
önemli sayılacak bir seviyede destek sağlanabilmiştir.
Hükümetimizin diğer bir teşebbüsü de, ambar
gonun bıraktığı boşluğu doldurmak ve Genelkurma
yımızın tespit ettiği kuvvet hedeflerine göre ihtiyaç
duyulan silâh ve vasıtaları Avrupa'daki müttefikleri
mizden sağlamaya çalışmak olmuştur. Göreve baş
ladığımız günden itibaren Silâhlı Kuşetlerimizin
acilen ihtiyaç duyduğu tank, zırhlı araç, uçak, top,
roket, helikopter ve her türlü elektronik malzeme
ve mühimmatı tedarik için, diplomatik yollardan ve
diğer yollardan çeşitli teşebbüsler yapılmıştır.
Bu teşebbüslerin bir kısmı sonuç vermiştür. İh
tiyaç duyduğumuz bazı malzemenin bir kısmını Av
rupa'daki müttefiklerimizden satınalmayı başarmış
bulunuyoruz. Bu alımlardan bir kısmı fiilen gerçek
leşmiş, diğer bir kısmı da gerçekleşmek üzere bulun
muştur.
-Muhterem arkadaşlarım, Federal Almanya'nın
yaptığı ?skerî yardım bildiğiniz gibi devam etmek
tedir Birbirini takiben yurdumuza gelen Federal
Almanya Savunma Bakan Yardımcısı ve Savunma
Bakanıyla yapılan görüşmeler sonunda bugüne kadar
sekiz dillim halinde süregelen Alman yardımının do
kuzuncu dilim anlaşması karara bağlanmış ve müş
terek imalât tank ve palet fabrikalarımızın tevsii,
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millî bütçemizden tank, uçak ve roket gibi malzeme
alımları hususunda mutabakata varılmıştır.
Hükümetimiz, programıyl© savunma sanayiimi
zin geliştirilmesine de öncelik verilmesini kabul ve
taahhüt etmiştir. Bu taahhüdü yerine getirmek üze
re işe başladığımız günden itibaren yoğun bir ça
lışma içinde bulunuyoruz. Bu çalışmalar sonunda
memleketimizin harp sanayiinin kurulmasına ve geliş€rilmesin© ilişkin esasları ve ilkeleri gösteren bir
straıtej geliştirilmiştir. Buna göre, şu sanayi dalla
rının kurulması ve gelştirilmesi kararlaştırılmıştır:
Türkiye'de tank imali, mevcut tanklarımızın mo
dernleştirilmesi, zırhlı araç imali, elektronik cihazlar
telsiz muhabere araçları imali, optik malzeme imali,
her türlü ağır silâh, yani top, uçaksavar; tanksavar,
güdümlü mermiler ve roket imali, piyade tüfekleri
ve makineli tüfekler imali, uçak imaline başlanması,
helikopter imali, harp gemileri ve yardımcı gemiler
ve her türlü mühimmat imali.
Muhterem arkadaşlar, yine, Silâhlı Kuvvetleri
mizi güçlendirmek üzere 1972 yılında «REMO Ka-~
nunu» diye adlandırılan 1601 Sayılı Kanunla verilmiş
olan 16 milyar liralık ödenek, 1904 sayılı Kanunla
23,5 milyar liraya çıkarılmıştır. Ayrıca, 13,5 milyar
liralık yeni bir ödenek teklifimiz de Millet Meclisi
komisyonunda müzakere edilmiş, tamamlanmış ve
huzurunuza geim'iŞt'ir.
Bu ödenekler yetersiz kaldığı takdirde, hiç şüp
hesiz, yeni tekliflerle huzurunuza geleceğiz.
Bu Ödenekler, bir yandan acil mahiyette olan
alımlar için kullanılmakta, bir yandan da, yemi
savunma sanayii kurulmasında bu kaynağa müracaat
edilmektedir.
/Bu tedbirlerle, Hükümetimiz, ambargo karar
ları ile, ittifakın yüklediği vecibeleri tek başımıza
yürütmek imkânımızın kalmaması üzerine, Türki
ye'nin ortak savunma tesislerinin faaliyetinü, bildi
ğiniz gibi yaz mevsimi ortalarında durdurmuş ve bu
na ait ikili anlaşmaları geçersiz saymıştır. Daha
sonra başlayan ikili görüşmelerle, ortak savunma te
sislerinin statüsü lehimize hükme bağlanarak, ambar
gonun etkisinin ortadan kaldırılması ve hattâ ambar
goya nihayet verilmesi sağlanmıştır. Buna dair an
laşma, Yüksek Meclise sunulmuştur; yakında huzu
runuza gelecektir.
Uzun vadeli tedbir olarak, büyük kıismıyle millî
kaynaklara dayalı millî savunma sanayii kurulması
gereği üzerinde duruyoruz. Bu, aslında, milletimize
maiölmuş bir istektir. Kanaatimce, bütün gücümüz•

— 118

28 . 4 . 1976

O :1

le buna yönelmemiz gerekmektedir. Ambargo gibi
tedbirlere karşı en etkili tedbir, kanaaltimizce budur
ve bunun üzerinde durmamız gerekmektedir.
Bu suretle, arkadaşlarımızın, önergeleri üzerin
de durduğu konular hakkında Hükümetin görüşlerini
arz etmiş oluyorum.
Muhterem arkadaşlar, bu konu daha evvel bütçe
vesilesiyle ve başka vesilelerle huzurunuzda mütead
dit defalar konuşulmuştur. Ayrıca, huzurunuza ge
lecek olan yeni anlaşma vesilesiyle de uzun boylu
konuşulacaktır. Kanaatimce, bu tartışmaların, şüp
hesiz, gruplar görüşlerini ar zedeoekler, ama, daha
çok o kanunun müzakeresi sırasında yapılması ya
rarlı olacaktır.
/Bu nedenle, Genel Görüşme açılmasında bugün
için hiç şüphesiz, yarar yoktur demeyeyim ama,
oraya terkinde daha çok yarar olduğu kanaatindeyim.
(Saygılarımla,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Söz isteyen sayın grupları sırasıyle okuyorum :
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Vehbi
Meşhur, Adalet Partisi Grupu adına sayın Hayati Sa
vaşçı ve Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Şe
ner BafctaL
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
say;n Vehbi Meşhur'da. Buyurunuz sayın Meşhur.
C. H. P. GRUPU ADINA VEHBÎ MEŞHUR
(Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Ege ve Kıbrıs sorunları nedeniyle aciliyet kazanan
ülke güvenliği konusu, pek çok konuda ülkenin dik
katli ve programlı bir tutum içinde bulunmasını gerek
tirmektedir.
Kıbrıs harekâtının başarısı uluslararası siyasal
platformda sürdürüle'memiş, ülke savunma amaçları
nın başka ülkelerin kontrolünde olduğunun, sağlıklı
dostlajının bulunmadığının, dünya kamuoyunda yal
nız kaldığını ve dış itibarım giderek-" zayıfladığının
işaretleriyle karşılaşmıştır.
Bunun yanında, Türkiye, giderek tehlikeli bir hal
alan ekonomik çıkmaz içine itilmiştir. Şöyle ki : Son
bir yılda izlenen sorumsuz ithalât politikası ile, mev
cut döviz rezervleri çok kısa sürede eritilmiş ve itha
lât, ülkenin kendi olanakları ile değil, yabancı ülke
lerden sağlanan çok kısa vadeli borçlanmalarla ger
çekleştirilmeye çalışılmıştır.
Ekim 1975 sonuna göre 1 354 400 CıOCı dolar ola
rak bildirilen döviz rezervlerinin 856 4C0 000 doları
yüksek faizli ve çok kısa vadeli borçlanmalardan,
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309 700 CCCı doları güçlü ülkelerin kontrolünde bu
lunan Uluslararası Para Fonundan alınan kısa vade
li kredilerden oluşmaktadır.
Görüldüğü gibi, bu kaynakların tümü, yabancı
şahıs ve ülkelerin kontrolünde olan kaynaklardır.
Orduya, ülke savunmasında hareket serbestisi ve
bağımsızlık verecek kendi öz kaynağımız kalmamış,
bu amaçla bir ihtiyat döviz stoku konulmamıştır.
Oysa, başarıyle sonuçlandırılan Kıbrıs Barış Hare
kâtı sırasında ülkenin serbestçe kullanabileceği öz dö
viz kaynaklarının varlığı, bu harekâtın güvenliğini ve
bağımsızlığını sağlamıştır.
Bugünkü durumun ise, ülke savunması açısından
yaratacağı tehlikeleri takdirinize bırakıyoruz.
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; ülke
nin temsilcileri olarak, ülkenin güvenliğini ve onuru
nu korumada birinci derecede sorumlu bir organı
oluşturmaktayız. Bu konudaki sorumluluğunuz, Hü
kümetin iktidara geldiğinden bu yana, içte ve dışta
yürüttüğü ülke güvenliği ve onurunu tehlikeye düşü
rebilecek politikaların hesabını sormak ve bundan
sonra Hükümetçe yürütülmesi gerekli politikalarda
denetleme görevimizi titizlikle yapabilmek hakkını
bize vermektedir. Bu hak ve sorumluluk anlayışımız,
bizi, ülkenin siyasal ve ekonomik açıdan bugünkü dı
şa bağımlılık derecesi konusunda Hükümeti ikaz edi
ci açıklamalar yapmaya yöneltmektedir.
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Sayın milletvekilleri, bu açıklamalarla ortaya çı
kan karanlık tabloda en çarpıcı gerçek, ülke güven
liğinin, ülkenin kendi olanaklanyle ve bağımsızlığını
koruyarak sağlamasının tehlikede olduğudur. Bir ül
ke için hayatî önem taşıyan bu tehlike, Hükümetin,
aşağıdaki konularda Yüce Meclisi aydınlatmasını ve
bundan böyle izleyeceği politikalar konusunda ayrın
tılı açıklamalarda bulunmasını zorunlu kılmaktadır.
1. Millî Savunmada kullanılan araç ve gereçlerin
ne kadarı Türk sanayileri tarafından üretilmektedir?
2. Türk sanayii tarafından üretilmeyen savunma
araç ve gereçleri hangi ülkelerden ve hangi koşullar
ile sağlanmaktadır ve kritik durumlarda
bunların
sağlanma ve kullanılma garantileri nelerdir?
3. Savunma sanayilerini destekleyen temel ve yan
sanayilerde, örneğin kimyasal madde, lastik, demir,
çelik, askerî taşıt araçları ve akaryakıt sanayilerinin
ve yabancı sahiplilik durumları nelerdir?
4. Türkiye'nin savunma sanayileri ve diğer sa
nayilerinin her birinin ithalâta ve diğer bir deyişle,
döviz harcamalarına bağımlılık oranı nedir?
5. Ülke güvenliğinin tehlikede olduğu dönemler
de ulusal savunmanın ve halkın zorunlu gereksinme
lerinin güvence altına alınması bakımından hangi sa
nayilere el konulabilecek ve hangi sanayiler doğrudan
doğruya savunma amaçlarına dönüştürükt)ilecek?

Bilindiği gibi, son yirmibeş yıldır iktidarı elinde
tutan sağ güçler, kendi öz çıkarlarını, yabancı ülke
lerin kapitalist çıkarlarıyle bütünleştirerek, tümü ile
dışa bağımlı ve temelden yoksun, hafif montaj ve
tüketim sanayileri oluşturmuşlardır.
1960 devrimiyle ülkeye getirilmek istenen plan di
siplinini de bir türlü benimseyemeyip, bu disiplinden
sıyrılma çabasına girmişlerdir.

6. Açık istatistiklerde görülmeyen ve borç nite
liği taşımayan ulusal savunma için ihtiyat döviz stoku
tutulmakta mıdır; tutulmakta ise, döviz cinsi ve mik
tarı. nedir?
Bu soruların cevaplandırılması için, Anayasanın
88, Meclis içtüzüğünün 99 ncu maddesi uyarınca bir
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)

Türkiye, sanayileşere'ic kalkınma tercihini 1930'
lardan itibaren başlatmış olmasına rağmen, bugün ül
ke savunmasını kendi olanaklarına
dayandıracak,
böylece siyasal bağımsızlığını gerçekleştirecek bir sa
vunma sanayiine kavuşturulmamıştır.
Sağ iktidarlar yönetiminde ülke savunmasını ve
güvenliğini yabancı ülkelerin himmetine dayandırmak
yerine, bunu kendi sanayileri ile gerçekleştirmek ter
cihini yapmış olsalar idi, bugün Türkiye, dışa karşı
bağımsızlığını, siyasal ve ekonomik açıdan koruyan
saygın bir ülke olabilirdi. Tercih bu yönde yapılmış
olsa idi, Türk sanayii, kendi ağır sanayiini kurup,
gerçekleştirebilecek potansiyele sahip bulunduğunu
her yönüyle kanıtlayabilirdi.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meşhur.
Söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hayati Savaşçı'da. Buyurun sayın Savaşçı.
A. P. GRUPU ADINA HAYATİ SAVAŞÇI
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Amerika Birleşik Devletlerince yapılan askerî yar
dımın kesilmesi halinde ortaya çıkacak durumları in
celemek, alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir ge
nel görüşme açılması hakkında, Afyon Milletvekili
saym Süleyman Mutlu ve 18 arkadaşının verdikleri
önerge hakkında, Adalet Partisi Grupunun görüşlerini
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Adı geçen önerge, Ocak 1975 ayı içinde Millet
Meclisi Sayın Başkanlığına verilmiştir. Yani, bugün
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aradan bir seneden fazla bir zaman geçmiştir. O ta
rihten itibaren Meclis gündeminde bulunan bu konu
yu bugüne kadar görüşme imkânı bulunamamıştı.;
Geçen bir seneden fazla zaman zarfında «askerî yar
dımın kesilmesi» deyiminin yerini «silâh ambargosu»
deyimi almış ve devamlı gelişmeler göstermiş ve de
ğişik safhalar a.rz etmiştir.
Konuyu bidayetinden itibaren gözden geçirmek
gerekirse, Amerikan Kongresinde ambargo ile ilgili
ilk kararlar Ecevit Hükümeti zamanında alınmış, uy
gulanmaya geçilmesi bakımından Amerika Birleşik
Devletleri tarafından bazı süreler konmuş, adım adım
ambargo tedbirleri yürürlüğe konarak ve kesinleştirilmek suretiyle, 5 Şubat 1975'ten itibaren her türlü -si
lâh sevkiyatı durdurulmuştur. Bu tarih, hatırlanacağı
üzere, sayın Sadi Irmak Hükümeti zamanına rastlar.
O derecede ki, Türkiye, parasını ödediği silâhlarını
bile alamama durumunda kalmıştı.
Başbakan sayın Demirel, iktidarı teslim aldığı za
man bir çok problemlerle beraber, böyle bir ambar
go durumunu da beraber teslim almıştı. Bu safhada,
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve parası ve
rilmiş olan silâh, araç ve malzeme, yedek parça sev
kiyatı dahi, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince
durdurulmuştur.
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Amerika'nın müttefiki olan Türkiye'ye Amerika
silâh ambargosu koyuyor da, müttefiki olmayan baş
ka devlet, Amerika'dan silâh alabiliyordun «NATO
teşkilâtından çıktım» diyen Yunanistan silâh alabili
yor, ama «İttifakın içerisindeyim» diyen Türkiye si
lâh alamıyor; hatta silâhın parçasını dahi alamıyor i
du.
Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin Türkiye'
ye karşı içine girdiği ve hasmane olarak nitelendiril
mesi mübalâğalı olmayacak tutumu, ittifak içinde bu
derece sıkı işbirliği sürdüren iki ülke arasında mev
cut olması lâzım gereken ilişkilerle bağdaştırmak şöy
le dursun, normal münasebetlerle dahi bağdaştırmak
güç olmuştur; fakat Amerika Birleşik Devletlerinin
tutumu aksi tesir yapmış, Türkiye'nin banş içinde iyi
niyetler ve elastikiyet göstermiş olan tutumlarını sert
leştirmiş, Amerika Birleşik Devletlerinin beklediği so
nucu vermemiştir.
Nitekim, Amerikan Kongresinin Türkiye'ye karşı
silâh ambargosunu devam ettirmek hususunda 24
Temmuz 1975'te almış olduğu karar üzerine, Türk
Hükümeti, 26 Temmuz 1975 günü, yani iki gün sonra
Türkiye'deki Amerikan üslerinin faaliyetlerinin dur
durulması ve derhal Türk Silâhlı Kuvvetlerine devri
kararı almış ve bu karar 3 maddelik bir bildiri halin
de hazırlanarak, Amerika Birleşik Devletleri Büyük
Elçisine bir nota ile bildirilmiştir.

•«Silâh ambargosu»' demek, Türk Silâhlı Kuvvetle
rini mefluç bırakmayı hedef alan bir hareket demek
tir. Ambargo, sadece bir uçağın, bir silâhın, bir ge
minin Türkiye'ye verilmemesi veya satın alınmasına
mani olunması demek değildir. Bir uçağın 10 cent
değerindeki arızalı bir parçasının yerine' yenisinin takılamaması, milyonlar değerinde'ki o uçağın uçamamasına veya bir tankın hareketsiz kalmasına, bir ra
darın mefluç duruma düşmesine sebep olur. Bu da,
Silâhlı Kuvvetlerimizin harp gücüne tesir eder. Anv
bargo kararı bu derece ağır ve önemli bir karardır.

Bu notanın gerekçesi açıktır. Türkiye ile Amerika
Birleşik Devletleri arasındaki orta'k savunma ve işbir
liğini düzenleyeni Temmuz 1969 tarihli Savunma
İşbirliği Anlaşması gereğince, Amerika Birleşik Dev
letleri Türk Savunma gayretlerine matlup seviyede
yardım etme taahhüdünü yüklenmiştir. Amerikan
Hükümetinin aldığı ambargo kararı ile Türkiye'ye
olan taahhütlerini artık yerine getiremeyeceğini şüphe
götürmez şekilde ortaya çıkmıştır.

Amerikan Kongresinin ambargo kararını almasın
da müessir olan faktörleri ve bundan ayrı olarak
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin tutumunu
burada tekrara lüzum görmüyorum. Ancak, Türk
Hükümetinin ve Türk kamuoyunun, Amerika Birleşik
Devletlerinin Türkiye'ye müteveccih politikasını; bi
risi, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, diğeri,
Kongresinin olmak üzere iki politika arasında ayrım
yaparak değerlendirilmesine imkân yoktur. Demirel
Hükümetinin, bu değerlendirmeyi, Amerika Birleşik
Devletlerinin fiiliyata intikal eden politikası üzerinden
yapmış olması hem tabiî, hem de kaçınılmaz olmuş
tur.

Bu itibarla, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasındaki bu anlaşmanın hukukî gerçekten yok
sun hale geldiği, Amerikan Hükümetine bu nota ile
bildirilmiştir. Bu sebeple, mesele, askerî yardım ve
kredi meselesi değil, Türk - Amerikan ilişkileri me
selesi haline gelmiştir. Verilen nota ve karar titizlikle
tatbik edilerek, oritak savunma tesislerine Türk Si
lâhlı Kuvvetleri el koymuş, tesislere Türk Bayrağı çe
kilmiş ve Türk komutanlar tayin edilmiştir.
Türkiye'deki ortaik savunma tesislerinin faaliyetleri
nin bu suretle durdurulması hususunda Hükümetin
aldığı bu yerinde ve enerjik karar, Türkiye'deki bazı
siyasî çevreleri tedirgin etmiş, yalan yanlış yorumlar
12Q —
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yapılmış, Hükümetin yerinde aldığı bu karar kamuoyuna yanlış bir şekilde takdim edilmek için çaba harcanmıştır. Bunu üzüntü ile gördük. Bu tutum karşısında, gerek Genel Kurmay Başkanlığı, gerek Millî
Savunma Bakanlığı zaman zaman açıklamalar yapmak lüzumunu duymuştur. Siyasî çevrelerin ve sol
basının «tesislere el konmadığı» şeklindeki yanıltıcı
beyanları, asil Türk milletinin sağ duyusu karşısında
başarısızlığa ve hüsrana uğramış, iltifat görmemiştir.
Türk Hükümetinin ortak savunma tesisleri hakkında aldığı karardan kısa bir müddet sonra sayın
Başbakan Demirel, Helsinki'de yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Zirve Toplantısından istifade ederek, Başkan Ford ile de ambargo konusunda bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede Başkan Ford, Amerikan Hükümetinin iyi niyetinin bir tezahürü olarak
kendi emrine tahsis edilmiş Başkanlık fonundan Türk'iye'ye hibe olarak 50 milyon dolarlık bir askerî yardımda bulunmak imkânının mevcut olduğunu; arzu
edilirse bu yolu harekete geçirebileceğini ifade etmisti. Başkan Ford'un bu teklifi dahi ambargonun
mana ve öneminin kendisi tarafından anlaşılmadığı
veya anlaşılmak istenmediğini göstermiştir. Çünkü,
Başkan Ford, ambargo meselesinin bir askerî yardım
ve kredi meselesinden ziyade, Türk - Amerikan ilişkileri meselesi olduğunu takdir edememiş ve Sayın
Süleyman Demirel 50 milyon dolarlık hibe teklifini
nazikâne bir şekilde reddetmek suretiyle, kendisine
gerekli cevabı vermiştir. Bundan sonra, Hükümetin,
ambargo kaldırılmadığı takdirde Amerika Birleşik
Devletleri ile herhangi bir müzakerenin bahis konusu olamayacağı şeklindeki sert tutumu karşısında,
NATO'nun Güneydoğu kanadının tehlikeye girmesi
ve Türk - Amerikan ilişkilerinin zedelenmesi karşısında, gerek Amerikan Senatosu ve gerekse Temsilçiler Meclisi, durumun nezaketini nihayet idrak etmek
basiretini göstermişlerdir.
8 Ekim 1975'te Amerika Birleşik Devletleri Tem
silciler Meclisi, Türkiye'ye uygulanan silâh ambargosunun kısmen kaldırılmasını öngören kanun teklifini
kabul etmiştir. Senato tarafından da kabul edilen
kanun, Başkan Ford tarafından da onaylanarak, kesin şeklini almıştı. Bu suretle, 96 milyon dolar
değerinde 24 fantom uçağını da içine alan 184 000 000
dolarlık silâh ve malzeme peyderpey Türkiye'ye gön
derilmeye başlanmış ve Silâhlı Kuvvetlerimiz ihtiya
cının büyük kısmı bu suretle karşılanma yoluna gi
dilmişti.
Türk Hükümetinin olumlu politikasının neticesi,
ambargonun kısmen kaldırılarak, Silâhlı Kuvvetleri-
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mizin harp gücünün üstün seviyede tutulması yeni
bir aşamadır. 1974 sonbaharında Ecevit Hükümeti
zamanında filizlenen ambargo baskısı ve 5 Şubat
1975 tarihinde fiilen başlamak suretiyle devam edegelen durum, ancak Demirel Hükümeti tarafından,
8 Ekim 1975'te müspet yönde bir hamle ile Silâhlı
Kuvvetlerimizin harp gücünü yeniden artırmıştır. Hü
kümetin bu başarısını burada takdirle zikretmek is
terim. Ancak, ambargonun kısmen kaldırılmasını da,
o tarihte yeterli bulmamıştık. Bunu, sadece olumlu
yönde atılmış bir adım, bir hamle olarak kabul et
tik.
Doğan bu yeni durum muvacehesinde, ortak sa
vunma tesislerinin geleceği hakkında yetkili kurum
lar ve Millî Güvenlik Kurulu ve Hükümetin, mem
leket menfaatlerine en uygun olumlu kararı alaca
ğında herkes ittifak halinde olmuştu. Bu görüşlerin
ışığı altında 17 Temmuz 1975'te Türkiye tarafından
kesilen müzakereler, ortak savunma işbirliği esasla
rım yeni bir kavrama dayandırmak üzere 28 Ekim
1975'te tekrar başlamıştı. Amerika Birleşik Devlet
leri temsilcileri, müzakerelerin bırakıldığı yerden baş
lamasını istedikleri halde, Türk Hükümeti ikili anlaş
maları yok kabul ederek, sıfırdan başlanacağını bil
dirmiştir. Amerikan Senatosunun, arzu ettiği zaman
ambargoyu koyma, istediği zaman ambargoyu kal
dırmak şeklindeki tehditkâr durumunu ortadan kal
dıracak sağlam bir esasa bağlanması hususu, Türk
Hükümeti tarafından üzerinde ısrarla durulan nokta
dır.

Gerek Helsinki Zirve Toplantısı, gerek Brüksel Zir
ve Toplantısı ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan
görüşmeler sonunda Türkiye tarafından sipariş edilen
silâhların Türkiye'ye teslimine Amerika Hükümetinin
mecbur kalması, keza İran Şahının memleketimizi zi
yaret ederek Türk - Iran dostluğunun ilerlemesi, Fran
sa Dışişleri Bakanının memleketimizi ziyaretinde,
Fransa'ya yapılacak silâh siparişi ve Kıbrıs konula
I
rı üzerindeki görüşmeler, Çekoslovakya ve Sovyet
Rusya ile ekonomik anlaşmalar ve en son olarak, 21
Nisan 1976'da İzmir'de Türkiye - İran - Pakistan Dev
I
let Başkanları arasında yapılan RCD Zirve Toplantısı,
Demirel Hükümetinin 1 sene içinde dış politikadaki
başarılı çalışmalarıdır.
Bu başarılar, bazı siyasî çevreleri maalesef rahat
sız etmiştir. Bu çevreler ve sıol basın, Hükümetin dış
politikası hakkında yanıltıcı beyanlar vererek kamu
oyunu aldatmak ve yanıltmak gayretine girmişlerdir.
| Şayanı şükrandır ki, bugün artık bunlara kimse kan-
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iniyor. Bu bcyanlann da, ne memlekete, ne de bunu
yapan siyasîlere bir faydası olmayacağını burada be
lirtmek isterim.
Bunların bütün gayretlerine rağmen, Demire! Hü
kümeti, dış üikelerle olan başarılı ve dostane siyasî ve
ekonomik münasebetlerini düzenlemeye devam ede
cektir.
18 Şubat 1976'da Amerika Birleşik Devletleri Se
natosu yaptığı bir oturumda, Türkiye'ye askerî mal
zeme satışı ve hibe şeklindeki malzeme verilmesi ko
nularını kapsayan bir kanun tasarısını 30'a karşı 60
oyla kabul etmiştir. Bu kanun, 1976 yılı içinde Tür
kiye'ye 25 milyon dolar hibe, 190 milyon dolar Hü
kümetin kredili satışı olmak üzere, 215 milyon do
larlık askerî yardım ve satış şeklindedir. Diğer ta
raftan da, Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komite
si Türkiye'ye 1976 yılı içinde 175 milyon dolar silâh
yardımı ve satış yapılmasını öngören bir kanun ta
sarısını kabul etmişti. Dış ilişkiler Komitesinin tasa
rısında, herhangi bir şarta bağlı olmadan 'yardım ve
satış -istenmesi, Amerika'daki Yunan Lobisi tarafın
dan öfke ile karşılanmıştır. Her iki Meclisten ayrı ayrı
iki kanun yerine, Senato ve Temsilciler Meclisinden
altı kişilik bir komite seçilecek ve bu iki kanun bir
leştirilecektir.

28 . 4 . 1976

O : J.

sisler yeniden hizmete girerse, bunlar bir Türk tesisi olarak hizmete girecektir; savunma işbirliği devam edecekse, onun oturacağı yeni temel, yeni konsept, bu esaslara göre olacaktır görüşünü getirmiştir. Nitekim, Sayın Çağlayangil'in, 1976 Martında
Ford ve Kissinger'le yaptığı bu görüşme sonunda,
26 Mart 1976 tarihinde Kissinger ve Çağlayangil'in
imzaları ile 22 maddelik bir anlaşma imzalamıştır.
Bu anlaşmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri,
savunma için Türkiye'ye yılda 250 milyon dolar hesabi ile, dört yılda 1 milyar dolar verecek ve bu 1
milyar doların dışında her yıl 70 milyon dolar kredi
I ve 86 milyarlık savunma malzemesi verecektir. Am
bargodan evvelki Amerika Birleşik Devletleri yardı
mı ise, sadece 90 milyon dolardı. Bu sebeple..
'
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BAŞKAN — Sayın Savaşçı bir dakikanızı alayım
efendim.
Saat 17.00'de Genel Görüşme süresi bitiyor. Sü
reniz var; ama karar almak zorundayım.
HAYATÎ SAVAŞÇI (Devamla) — Yarım sahife
kaldı.
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun lütfen bitirelim.
17.00'de Genel Görüşme süresi bittiği için efend im, zatıâlinizin birkaç dakika daha süresi var.

I
4 Mart 1976 tarihinde, Amerika Birleşik Devlet
leri Temsilciler Meclisi Türkiye'ye 50 milyon dolar
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ön
hibe, 125 milyon dolar da kredili satışı kapsayan yar
ce bu hususu oyladıktan sonra beyefendi devam etdımı onaylamıştır.
I sin.
'20 Mart 1976 tarihinde Dışişleri Bakanı Sayın
BAŞKAN — Uygunu da odur. Teşekkür ederim.
Çağlayangil, ambargo konusunda ve diğer konularda
I
Değerli arkadaşlarım, saat 17.00'de Genel Görüş
görüşmek üzere Başkan Ford'un davetlisi olarak
meler ve Meclis Araştırmaları için süremiz sona er
Washington'a gitmiştir. Bu gidişinde, Millî Güvenlik
mektedir.
Kurulu tavsiyesi ve Hükümetin görüşü çerçevesi içe
Sayın Savaşçı'nın konuşmasının sonuna kadar bu
risinde müzakerelere katılmıştır.
sürenin uzatılması hususunda onayınızı alacağım:
Yine bazı siyasî çevreler ve sol basın, Millî Gü
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
venlik Kurulu ve Hükümetin görüş birliğine rağ
tir.
men, tesisler üzerinde kurulacak yeni statüyü istis
Buyurun efendim.
mar cihetine gitmeye kalktılar. Halbuki, Kuzey At
HAYATÎ SAVAŞÇI (Devamla) — Teşekkür ede
lantik Antlaşmasının 3 ncü maddesi aynen şöyledir:
rim Sayın Başkan, Sayın Meclise.
«İşbu antlaşmanın gayelerinin daha müessir bir şe
kilde tahakkukunu temin için, taraflar kendi hu
Ambargodan evvelki Amerika Birleşik Devletle
susî vasıtalarını geliştirerek ve birbirlerine karşı
ri yardımı ise, sadece 90 milyon dolardı. Bu sebeple,
lıklı yardımda bulunmak suretiyle münferiden ve
yeni yardım eskisinin çok üsündedir. Ayrıca, en kü
müçtemian devamlı ve fiilî olarak hareket edip, bir
çük ve indirmeli fiyatlarla ve en son model olmak
silâhlı tecavüze karşı münferit ve müşterek mukave
üzere 14 fantom uçağı, 36 savaş uçağı, 20 eğitim uça
met kuvvetlerini idame ve tezyid eyleyeceklerdir»
ğı, 72 helikopter, 3 destroyer, 2 denizaltı, 1 denizal
demektedir.
tı kurtarma gemisi verilecektir. Bu anlaşmaya göre,
Kaldı ki, Türk Hükümeti, tesislere konacak yeni
ayrıca, savunma gayesi ile evvelce ortak olarak çastatüde, geçmişteki tecrübeler gözönüne alınarak, te- I lıştırılmakta bulunan tesisler, bundan böyle Türk
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Silâhlı Kuvvetlerinin öz tesisleri olacaklardır.
Tesisler, Türk komutanlarının yönetiminde ola
caktır.
Her halükârda bütün tesisler Türkiyenin müsaa
de ettiği maksatlar dışında amaçlar için kullanılma
yacaktır.
Karamürsel, Karaburun tesislerinin tamamı Türk
personeli tarafından işletilecektir.
Tesislere Türk Bayrağı çekilecektir.
Halen kapalı olan üsler, anlaşma onaylanmadan
işletmeye açılmayacaktır. İleride, Kongrenin, aske
rî yardımları onaylamaması veya en ufak bir deği
şiklik yapması halinde, anlaşma yürürlükten kalkacak
ve üsler tamamıyle kapatılacaktır.
Bu suretle, ambargo, Kıbrıs'a bağlı olmaksızın
açılmıştır. Bugün, bu anlaşma ile ,amıbargo meselesi
ile, Kıbrıs meselesi birbirinden ayrılmıştır.
Üsler ve ambargo üzerinde Demirel Hükümeti
nin bu başarılı sonuca varması, bazı çevreleri tedir
gin etmektedir.
Anlaşmanın, Yunanistan'daki tepkileri geniş ol
muş, Atina Hükümeti, ülkesindeki üslerle ilgili görüş
meler yapan, Washıngton'daki heyetini geri çağır
mıştır. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar için en önem
li konu, Türkiye'ye konan ambargo konusunun kalk
masıdır.
Progpagandalar buna göre yürütülmekte, ambar
gonun kaldırılmaması, Türkiye'ye silâh verilmesini
önlemek üzere, ellerinden gelen bütün
imkânları
kullanmaktadırlar.
Ümit ederiz ki, Türkiye'deki sol basın ve bazı
siyasîler bunların çalışmalarının paralelinde olma
sınlar, Yunanistan ve Kıbrıslı rumlann tutumlarına
yardımcı olacak bir davranış içinde bulunmasınlar.
Fakat, maalesef, bu anlaşmanın imzasını hemen ta-
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kibeden günlerde, Amerika Birleşik Devletleri Kong
resinin anlaşmayı onaylamayacağı hakkında, hemen,
sol basınımızda makaleler kaleme alınmış ve ahkâm
lar kesilmiştir. Bu, teessüre şayandır.
«Bu yazıların maksadı nedir, faydası var mıdır
ve hangi devlete faydası vardır?» düşünmeye de
ğer.
Amerikan yardımının kesilmesinden sonra, yar
dımın yeniden ve kısmen başlaması ve hatta tama
men başlaması bahis konusu olsa bile, artık Türki
ye kendi silâhını kendi yapması gereğine inanmış
ve Demirel Hükümeti, harp sanayiinin kurulması için
gerekli teşebbüslere geçmiştir. Bu sanayi kurulunca
ya kadar geçecek bir intikal devresinde, bir taraftan
millî harp sanayimizi kurarken, diğer yandan da,
çevremizdeki devletlerle silâh dengemizi muhafaza
edebilmek için, dışardan kara, hava, deniz silâhları
almak suretiyle, Silâhlı Kuvvetlerimizin harp gücü
nü daima formunda ve üstün seviyede tutmak mec
buriyetindeyiz.
Bunun için ne gibi tertip ve tedbirler alınması ge
reğinde, Adalet Partisi Grupunun görüşlerini akset
tiren daha geniş bilgiyi Yüce Meclis tarafından Ge
nel Görüşme açılması kararı alındıktan sonra ifade
edeceğiz.
Adalet Partisi Grupu olarak, Amerika Birleşik
Devletlerinin ambargo kararı karşısında bir Genel
Görüşme açılmasını uygun görüyoruz. Bu isteğe ka
tılıyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al, kışlar) Adalet Partisi Grupu adına Yüce Meclise
saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savaşçı.
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel ifade ettiğim
gibi Genel Görüşme ve Meclis Araştırmaları için
Meclisimizce ayrılan süre tamamlanmıştır.

V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz.
7. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/49)
BAŞKAN — Sayın Eken?... Yok.
Sayın Gümrük Tekel Bakanı?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mahrunvyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/67)
BAŞKAN — Sayın İlcin?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
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3. — İstanbul Milletvekili Doğun Öztunç'un, is
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20)
BAŞKAN — Sayın Öztunç?... Yok.
Sayın Çalışma Bakanı?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
4. — Muğla Miletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi* (6/71)
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok.
Sayın Hükümet?...
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA
(Erzurum) — Burada.
Bir defaya mahsus olmak üzere soru önergesi er
telenmiştir.
5. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in,
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/26)
BAŞKAN — Sayın Kandemir?... Yok.
Sayın Hükümet?... Yok.
Sözlü soru sahibi iki defa bulunmadığı için söz
lü soru önergesi düşmüştür.
6. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/27)
BAŞKAN — Sayın Engin Unsal?... Yok.
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok.
>
Soru önergesi ertelenmiştir.
7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28)
BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Burada.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29)
BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Burada.
Sayın Maliye Bakanı?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/32)
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz?... Burada.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33)
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BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz?... Burada.
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
//. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/34)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada.
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
12. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in,
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35)
BAŞKAN — Sayın Bazencir?... Yok.
Sayın Devlet Bakanı?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğr etmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/41)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada.
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
14. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yönetimine dair
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/42)
BAŞKAN — Sayın Sanlı?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
15. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/118)
BAŞKAN — Sayın Sönmez?... Yok.
Sayın Bakan?... Yök.
Soru önergesi ertelenmiştir.
16. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43)
BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?... Burada.
Sayın Orman Bakanı?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
17. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, ev
kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/44)
BAŞKAN ^- Sayın Mankut?... Yok. f
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
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18. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam' sun'da kurulacak televizyon istasyonuna .dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54)
BAŞKAN — Sayın Kılıç?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok. Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
19. — Sivas Milletvekili Enver A kovanın, Sivas
iline bağlı ilçe
karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55)
BAŞKAN — Sayın Akova?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
20. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair
Sanayi
ve Teknoloji Bakanından sözlü'soru önergesi. (6/56)
BAŞKAN — Sayın Akova?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
21. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, Kars,
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/57)
BAŞKAN — Sayın Yhdırım?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
22. — Kars Milletvekili Hasan Yüdırım'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)
BAŞKAN — Sayın Yıldırım?... Yok,
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59)
BAŞKAN — Sayın Bozkurt?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
24. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsat'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60)
BAŞKAN — Sayın Unsal?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma
Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/61)

BAŞKAN — Sayın Yasin Bozkurt?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/62)
BAŞKAN — Sayın Bozkurt?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
27. — Denizli Milletvekili Sami Arslan m, Ziraat
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63)
BAŞKAN — Sayın Sami Arslan?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
29. — Yozgat Milletvekili İhsan Ârslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/66)
BAŞKAN — Sayın Arslan?,.. Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
30. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/116)
BAŞKAN — Sayın Baş?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
31. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskin'in,
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72)
BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?... Burada.
Sayın Başbakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskin'in,
Kastamonu'ya
televizyon
imkânının
sağlanmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74)
BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?... Burada.
Sayın Başbakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
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Esas itibariyle 1974 senesi
bütçe tenkitlerinde
j
I Adalet Partisi Grup sözcüsü olarak, sayın selefimin
bu konuda basma intikal eden demeçlerinde, bariz,
I açık, kesin bir ayrım olduğunu o günkü bütçe görüş
j melerinde Adalet Partisi Grupu adma da zikretmiş
j tim. Gerçekten sayın milletvekilinin sözlü soruya mes
I net ittihaz ettiği, «Faşistlerin kökü kazınacaktır» şek
lindeki beyan, selefim tarafından o tarihteki basına
34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta- j
intikal etm ; ş beyanlarıydı. Meselenin 1974'teki tatbi
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba- j
katı o günkü zabıtlarda, o günkü ceridelerde ve o
kanından sözlü soru önergesi. (6/76)
j
günkü açıklamalarda, siyasî partilerin o günkü gö
BAŞKAN — Sayın Bozkurt?... Yok.
rüşlerinde açık şekilde dercedilmiştir. Bizim zamanı
Sayın Bakan?... Yok.
mıza ait tatbikatı Yüce Meclise bu sözlü soru vesi
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. .
j
lesiyle açıklamakta fayda mülâhaza ediyorum.
35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
Bizim zamanımızda esas olan, kıstas olan, ölçü
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
olan;
Devletin, milletin temel nizamına, Anayasa re
kanından sözlü soru önergesi. (6/77)
jimine,
gerçekten hürriyetçi demokratik rejime, mil
BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada. Sayın.Ba
letin birliğine ve bütünlüğüne yönelik hareket kim
kan?... Burada.
den ve nereden gelirse gelsin tecziyesi caizdir, tecziye
Soruyu okutuyorum :
edilmektedir. Yaptığımız uygulama ve tatbikat da bu
yöndedir.
Kullandığımız elfaz, «Kökü kazınacaktır»
Millet Meclisi
şeklinde değildir. Kullandığımız elfaz; «Anayasanın,
Genel Sekreterliği
kanunların hükmünü bihakkın tatbik etmek, onları
Kanunlar Müdürlüğü
yerine getirmek, yurtta ve bu tip müştereken mesai
Sayı : 6/77
gösterildiği,
ders çalışma imkânlarını veren, huzur
Yüksek Başkanlığa
içinde istirahat imkânlarım veren mahallerde huzur
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gençlik ve Spor Ba
ve sükûnu temin etmektir. Özellikle bu konuda eli
kanınca sözlü olarak cevaplandırılmasının
teminini
mizde bulunan mevzuat çerçevesinde yaptığımız uy
saygı ile arz ederim.
gulama dışında yeni getireceğimiz tüzük ve yönetme
16 . 3 . 1974
lik değişiklikleriyle - ki hazırlanmaktadır - kesin şe
Antalya Milletvekili
kilde, nereden gelirse gelsin, Devletin temel nizamı
İhsan Ataöv
na, hürriyetçi demokratik rejime, milletin, hüküme
1. Çeşitli beyanlarınızda ve basındaki demeçleri
tin, Devletin manevî şahsiyetine yönelik her türlü ha
nizde, yurtlardaki faşist öğrencilerin kökü kazınacakkaret, her türlü tehdit, her türlü şe'nî hareket ceza
tır, demektesiniz. Yurtlarda faşist öğrenci var mıdır?
landırılacaktır. Bununla ilgili görülen her kişinin, her
Varsa hangi kıstasa göre tespit edilmiştir?
öğrencinin yurtla ilişiği kesilmektedir, kesilmeye de
2. Aynı kıstaslar kullanılınca yurtlarda kominist
vam edecektir. Kredisi kesilmektedir, kesilmeye de
ve anarşist öğrenci olduğu anlaşılmıyor mü? Anlaşılıvam edecektir. Bu konuda Devleti devlet olma vasfı
yorsa kökünü kazıyacağınız öğrencilere kominist ve
na ulaştıran, icra sorumluluğunu üzerinde taşıyan hü
anarşistler de dahil midir? Dahil ise niçin bunları ay
kümeti devletin hükümeti haline getiren, bizim naza
nı demeçlerde dile getirmiyorsunuz?
rımızda bir kısım eksikliklerle malul 351 sayılı Kre
BAŞKAN — Cevaplamak üzere Sayın Gençlik ve
di Yurtlar Kurumu Kanunu tadil tasarısı da, Yüce
Spor Bakanı Ali Şevki Erek, buyurun efendim.
Mecliste görüşülmek üzere
Türkiye Büyük Millet
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ
Meclisi Başkanlığına sevk edilmiş ve Millî Eğitim Ko
EREK (Tokat) — Sayın Başkan, saygı değer arkadaş
misyonu gündemine alınmış bulunmaktadır. Bu anla
larım;
yışımızı bizim zamanımızda olması dahi, bu sözlü
Sayın milletvekilinin, muhterem selefim eski Ba
soru vesilesiyle saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımın
kan arkadaşıma 1 6 . 3 . 1974 tarihinde yönelttiği bir
ıttılalarına arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar).
soruyu, hizmetin devamlılığı bakımından cevaplamak
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
ta fayda mülâhaza ediyorum.

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/75)
BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?... Burada.
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
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edilmiş bir sürü komünist öğrenci vardır. Öldüren de
onlardır, öldürülen de onlardır. Mao'cusu, Lenin'ci.siyle harp etmekte, bunu başka öğrencilerin üzerine
günah ihalesinde bulunmaktadırlar ve sonra da bunu
bir faşist damgasıyla, komünistliği bir perdenin geri
sinde gizlemeye çalışmaktadırlar.
Biz, bu kürsüde veyahutta basında «Yıkmak, kö
künü kazımak» gibi çiğ lâflara da taraftar değiliz.
Devlet adamları kök kazımaz. Devlet adamlığına ta
lip olanlar, «yıkma» talebinde bulunmaz. İşte, kökü
nü kazımaya kalkarsan, «yıkacağım», diye bağırırsan
yıkılırsın; yıkıldıktan sonra da, o, kökünü kazımaya
çalıştığın cereyanların zebunu olursun.

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
1974 yılı icrayı hükümet edenlere Meclis denetim
görevimi yapmak için tevdi ettiğim bir sorunun ce
vabını, iki sene sonra başka bir hükümet üyesinden
almış olmaktan bahtiyarım.
- Gönül isterdi ki; iki sene önce bu cevap, biraz ön
ce huzurunuzda konuşan ve devlet sorumluluğunu
şahsında toplayan, gerçek
Anayasa rejimine bağlı,
devlet bütünlüğünü koruyan değerli Bakanın ifadele
riyle bu kürsüde zapta geçmiş olsun.

Bugün meydanlarımızda konuşulan, öğretmenlerin
konuştuğu, «Faşizan hareketleri telin»,; öğrencilerin
konuştuğu, «Faşizme karşıyız, faşizmi yok edeceğiz»
sözlerinin yanında, bu memleketin çocuğu olarak, bu
memleketin insanı olarak, bu memlekette devlet adam
lığı yapmış insan olarak, bu memlekette hasbel ka
der başbakanlık yapmış insan olarak meydanlarda bu
komünist insanların, komünist çocukların, «Kızıl gü
neş doğacaktır» levhalarının karşısında sırıtarak ko
nuşmak değil, onları alaşağı etmek suretiyle Türki
ye Cumhuriyetinin hudutları içerisinde bir komünis
tin meydanda dolaşmasına, bir komünistin bayram
yapmasına hükümetler müsaade etmemelidir.
Esas
kökü kazınacak olan, faşistle beraber, Türkiye'ye ya
yılmış olan bu komünistlerdir.

Benim bu soruyu sormaktan kastım, o zamanın
Cumhuriyet Halk Partili Gençlik ve Spor Bakanının
hasına vermiş olduğu bir beyanattır. Sorunun 1 nci
maddesinde olduğu gibi, «Faşist öğrencilerin kökü
kazınacaktır» diye basına bir beyanat vermişti, ben
soruyu onun için sordum. Faşist öğrencilerin kökünü
kazıyan Bakanın ellerini tebrikle sıkarım. Faşist öğ
renciyi savunanların karşısındayız. Ama, faşist öğ
renci şayet yurtlarda varsa ve bu bir kıstasla tespit
edilmiş ise, faşist öğrenciyle mücadele edenlerin, ko
münist öğrencilerle de mücadele etmesi yerinde olur
ki. memlekette faşist öğrencinin bulunduğunu herhan
gi bir delille tespit edemiyoruz; ama memlekette ve
yurtlarda komünist öğrencinin bulunduğunu Örfi İda
re Mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar,
tasdik
edilmiş olan Yargıtay kararları ve cezaevine giren ko
münist öğrencilerin durumlarından öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu öğrenciler şimdi Af Kanunuyla serbest bı
rakılmış ve tekrar yurtlara girmiştir.
Bu itibarla, biraz evvel burada çok güzel değer
lendirme yapan Sayın Bakana, şu anda üniversitele
rin yurtlarında komünist öğrencilerin
bulunduğunu
haber vermek isterim. Şayet faşist öğrenci varsa, fa
şist öğrencinin yakasından yapışmak Milliyetçi Hü
kümetin en büyük grupundan bir üye olarak benim
en büyük arzularımdan birisidir. Hükümet bu mem
lekette nerede faşist varsa yakasından yapışmalıdır;
biz, o hükümetin yanındayız; ama bu memlekette ko
münist olduğunu bile bile, komünizmin lâfını ağzına
almadan, komünist sloganlarıyla
meydanları işgal
edenlerin, «Faşistlere ölüm» diyenlerin, «Komünist
lere yaşa» dediğini Hükümete hatırlatmak isterim.
Bunların içerisinde üniversitede
beslenmekte olan,
devletin imkânlarının kendisine tevdi edildiği, rejim
düşmanı, mahkeme kararıyle rejim düşmanlığı tespit

Bu itibarla ben, biraz önce burada Hükümet adı
na gayet açık beyanda bulunmuş olan muhterem Ba
kana, O'nun yapmış olduğu beyanlara gönülden ka
tılıyorum ve diyorum ki, işte Milliyetçi Hükümet,
işte Türkiye'nin yarınlarını düşünen Hükümet, işte
Türkiye'de öğretim hürriyetini sağlamak isteyen Hü
kümet, işte Türkiye'de bütün çocukların hukukunu
korumak isteyen Hükümet kürsüye böyle çıkar, böyle
konuşur, «Anayasa rejimine, demokratik cumhuri
yete karşı olan her türlü cereyanın karşısındayız, bun
ları tasfiye edeceğiz» der; kök kazımak değil.
Muhterem arkadaşlarım, ben Sayın Bakana, so
rumluluğunu taşıdığı devrin cevabını vermiş olması
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hür demokratik
rejimin en büyük müessesesinin bu şerefli kürsüsün
de bizim gönüllerimizi tatmin eden, bizi sevince gark
eden bu güzel kararları ifade etmiş olmasından dola
yı teşekkür ve tebriklerimi arz ederken; gönlüm is
terdi ki, selefinin, «Faşistlerin kökünü kazıyacağım»
diyen selefi de bu kürsüde böyle gerine gerine aslan
ca konuşsun. Talih o fırsatı vermedi, inşallah mey-
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danlardaki teşriki mesaiden kurtulup bu kürsüye çıkar, bir gün bunu da beyan ederler.
Saygılar sunuyorum sevgili arkadaşlarım. (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
BÂŞKÂN — Teşekkür ederim.
36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/78)
BAŞKAN — Sayın Arslan?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
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Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
43. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nın,
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir
kadrolarına ilişkin Maliye
Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/86)
I
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok.
I
Sayın Maliye Bakanı?.... Yok.
I
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.

44. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik
mahkemelerindeki
davalara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88)
37. — İstanbul Milletvekili
Doğan
Öztunç'un,
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı?... Bu
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
rada.
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından I
Sayın Nadir Lâtif îslâm?... Yok.
sözlü soru önergesi. (6/79)
Sözlü soru önergesi düşmüştür.
BAŞKAN — Sayın Öztunç?... Yok.
«
45. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, mer
Sayın Bakan?.., Yok.
hum Menderes, Polatkan ve Zorlunun
naaşlarının
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
nakline
ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi.
38. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, Sivas \
(6/89)
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan- I
BAŞKAN — Sayın Bayraktar?... Yok.
dan sözlü soru önergesi. (6/81)
Sayın Başbakan?... Yok.
BAŞKAN — Sayın Akova?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
Sayın Başbakan?... Yok.
46. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
|
kara
- Kızılay meydanındaki panonun
kaçırılmasına
39. — Mardin Milletvekili Nurettin
Yılmazın,
ilişkin
Başbakandan
sözlü
soru
önergesi.
(6/90)
Türk vatandaşlarının
Suriye'deki arazilerine ilişkin
BAŞKAN
—
Sayın
Göktepe?...
Yok.
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82)
Sayın Başbakan?... Yok.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
Sayın Dışişleri Bakanı?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.

47. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tanın,
40. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, Ha- I hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91)
tay'in bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83)
]
BAŞKAN — Sayın Tan?... Yok.
BAŞKAN — Sayın Sönmez?... Yok.
Sayın Sağlık Bakanı?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
Sayın Başbakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
48. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
41. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son günler
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
kandan sözlü soru önergesi. (6/84)
önergesi. (6/92)
BAŞKAN — Sayın Baş?... Yok.
BAŞKAN — Sayın Değer?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Sayın Başbakan ve îmar ve iskân Bakanı?... Yok
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
lar.
42. — Ankara Milletvekili Necdet
Evliyagil'in,
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
Paris'le çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili, ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
49. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nın,
soru önergesi. (6/85)
I C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
BAŞKAN — Sayın Evliyagil?... Yok.
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?... Yok.
J gesi. (6/93)
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BAŞKAN — Sayın Buldanh?... Yok.
Sayın Köy işleri Bakanı?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
50. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanh'nın,
Vakıf gayri men küllere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/94)
BAŞKAN — Sayın Buldanh?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
51. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'tn, Si
vas'ın, Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/96)
B A Ş K A N — Sayın Kangal?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
52. — Samsun
Milletvekili Hilmi
Türkmen'in,
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru
önergesi. (6/99)
BAŞKAN — Sayın Türkmen?... Yok.
Sayın ilgili bakanlar?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
53. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskin'in,
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu
şubesinin
açılmasına ilişkin Çalışma
Bakanından sözlü sorti
önergesi. (6/102)
BAŞKAN — Sayın Keskin?... Burada.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
54. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103)
BAŞKAN — Sayın Akay?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
55. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nın,
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
ilişkin Gıda • Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104)
BAŞKAN — Sayın Buldanh?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tanın,
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/105)
BAŞKAN — Sayın Tan?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
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Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
57. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106)
BAŞKAN — Sayın tnce?... Yok. •
Sayın Bakan?...
DEVLET BAKANI GIYASETTİN
KARACA
(Erzurum) — Ticaret Bakanına ben vekillik etmek
teyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Evet. Sayın Bakan var. Önerge bir
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
58. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108)
BAŞKAN — Sayın Aytekin?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskin'in,
Kastamonu'da bir fakülte
açılmasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109)
BAŞKAN — Sayın Keskin?... Burada.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
60. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskin'in,
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/110)
BAŞKAN — Sayın Keskin?... Burada.
Sayın Başbakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
61. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk
Medenî Kanununun
değiştirilmesine ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111)
BAŞKAN — Sayın Kırbaşh?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
62. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/134)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada.
Sayın Başbakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
63. — 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)
BAŞKAN — Sayın Buldanh?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
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64. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanh'nın,
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Milli
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115)
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
65. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/137)
BAŞKAN — Sayın Ağaoğiu?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada.
Sayın Başbakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
67. — İstanbul Milletvekili Hüseyin
Özdemir'in,
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara
ilişk'n Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/120)
BAŞKAN — Sayın Özdemir?... Burada.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
68. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemin,
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden
faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/122)
BAŞKAN — Sayın Erdem?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
69. —- Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/123)
BAŞKAN — Sayın Ünal?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
70. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, El
bistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144)
BAŞKAN — Sayın Parlar?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
71. — İstanbul Milletvekili
Mustafa
Parların,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143)
BAŞKAN — Sayın Parlar?... Yok.
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Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
72. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
1918 sayılı Kanım hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/124)
BAŞKAN — Sayın îslâm?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
73. — Çanakkale Milletvekili Zekive
Gülsen'in,
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125)
BAŞKAN — Sayın Gülsen?... Yok.
Say m Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
74. — Ankara Milletvekili Necdet
Evliyagil'in,
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtına Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/128)
BAŞKAN —Sayın Evliyagil?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
75. — İzmir
Milletvekili
Süleyman
Genc'in,
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/149)
BAŞKAN — Sayın Genç... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
76. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129)
BAŞKAN — Sayın Ünal?...Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
77. — Muğla
Milletvekili
Ahmet
Buldanh'nın,
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol
aramalarına
ilişkin Dışişleri
Bakanından
sözlü soru önergesi.
(6/130)
BAŞKAN — Sayın Buldanlı'?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
78. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanh'nın,
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin
yayınlanması
na ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/131)
BAŞKAN — Sayın Buldanh?... Yok. '
Sayın Bakan?... Yok.
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Önerge ertelenmiştir.
79. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktarın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132)
BAŞKAN — Sayın Bayraktar?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
80. — Balıkesir
Milletvekili Cihat Bilgehan'ın,
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133)
BAŞKAN — Sayın Bilgehan?... Yok.
Sayın Bakan?... Y~ok.
Önerge ertelenmiştir.
81. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, canlı
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151)
BAŞKAN — Sayın Arash?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
82. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nın,
İstanbul Belediyesine otobüs ve dolmuşlara yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/136)
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
83. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tın Fakültesi Göz Kliniği ile
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148)
BAŞKAN — Sayın Baş?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
84. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanatta ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/139)
BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok,
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
85. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nın,
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/140)
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.'
Önerge ertelenmiştir.
86. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nın,
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142)
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BAŞKAN — Sayın; Buldanlı?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
87. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin- MiHî- Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/146)
BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok.
Sayın Bakan?... Burada. Sözlü soru önergesi, bir
defa ertelenmiş ve soru sahibi ikinci defa bulunmadığı
için düşmüştür.
88. — İstanbul Milletvekili
Mustafa
Parların,
Şile'nin Cröknaslı Köyü sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/160)
BAŞKAN — Sayın Parlar?..: Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
89. — İçel Milletvekili Rasim
Gürsoy'uni İçel
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna His
len Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147)
BAŞKAN — Sayın Gürsoy?.:. Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
90. — Ankara Milletvekili
Necdet
EvliyagH'in,
Atina Büyükelçimize .dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161)
BAŞKAN — Sayın Evliyagil?... Yok.
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele ko
nusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/154)
.
BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok.
Sayın Çalışma Bakanı?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
92. — 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 önergesi.
(6/155)
BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok.
Sayın Çalışma Bakanı?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
93. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci -Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü som önergesi. (6/171)
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BAŞKAN — Sayın Ülker?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
94. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 1974
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/157)
BAŞKAN — Sayın Sönmez?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
95. — Muğla Milletvekili Ahmet
Buldanlı'nın,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/158)
BAŞKAN — Sayın Buldanh?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
96. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nın,
Bakanlık teşkilâtında çahşan bir müşavirin politikayla
meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162)
BAŞKAN — Sayın Buldanh?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
97. — Mardin Milletvekili Nurettin
Yılmazın,
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkm İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163)
BAŞKAN — Sayın Yılmaz?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
98. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı nm,
kapatılmış, bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/165)
BAŞKAN — Sayın Tosyalı?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
99. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'in, Hacdan
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/166)
BAŞKAN — Bu sözlü soru önergesi geri alınmış
tır.
100. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo prog
ramlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/167)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Yok.
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Sayın Başbakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimjek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık
Bakanından
sözlü soru önergesi.
(6/168)
BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
102. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku
bulan
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/169)
BAŞKAN — Bu sözlü soru önergesi geri alınmış
tır.
103. — İstanbul Milletvekili
İhsan Toksarı'nm,
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170)
BAŞKAN — Sayın Toksan?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
104. — İstanbul Milletvekili
İhsan Toksarı'nm,
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere ilişk'n Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/172)
BAŞKAN — Sayın Toksan?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
105. — Kocaeli Milletvekili İbrahim
Akdoğan'in,
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccarla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi.
(6/173)
BAŞKAN — Sayın Akdoğan?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru Önergesi ertelenmiştir.
106. — İstanbul Milletvekili
Mustafa
Parların,
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilciliklerimi
ze ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/178)
BAŞKAN — Sayın Parlar?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Önerge ertelenmiştir.
107. — Samsun Milletvekili İrfan
Yankutan'tn,
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174)
BAŞKAN — Sayın Yarikutan?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
108. -— Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un,
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175)
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BAŞKAN — Sayın Anaclol?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
109. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in,
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve
• Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru
önergesi.
(6/181)
BAŞKAN — Sayın Yücel?... Burada.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
110. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nın,
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176)
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
111. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/183)
BAŞKAN — Sayın Özkök?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
112. — Afyon Karahisar Milletvekili
Süleyman
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış
bir
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/187)
BAŞKAN — Sayın Mutlu?... Yok.
Sayın Hükümet var. Sözlü soru önergesi bir defaya
mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
113. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan nm,
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/190)
BAŞKAN — Sayın Toksan?.... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kuran kursu olarak inşa edilen
binanın
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194)
BAŞKAN — Sayın Ülker?... Yok.
Sayın Devlet Bakanı?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru, önergesi. (6/179)
BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
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Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
116. — Urfa Milletvekili
Abdülkadir
Öncelin,
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180)
BAŞKAN — Sayın Öncel?... Yok.
Sayın Bakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
117. — İzmir Milletvekili Yüksel
Çakmur'un,
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/193)
BAŞKAN — Sayın Çakmur?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
118. — İzmir Milletvekili Yüksek Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182)
BAŞKAN — Sayın Çakmur?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
119. — İçel Milletvekili
Süleyman
Şimşek'in,
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru
önergesi.
(6/185)
BAŞKAN — Sayın Şimşek?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
120. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü
tarafından
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm
ve Tanıtına Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197)
BAŞKAN — Sayın Göncüoğlu?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
121. — Gaziantep Milletvekili Yusuf
Öztürkmen'
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur
statüsünde
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198)
BAŞKAN — Sayın Öztürkmen?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Sözlü sorıi önergesi ertelenmiştir.
122. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakanın bir
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi.
(6/199)
BAŞKAN — Sayın Uyanık?... Yok.
Sayın ilgili Başbakan Yardımcısı?.... Yok. Sözlü so
ru önergesi ertelenmiştir.

M. Meclisi

B : 94

123. — Burdur Milletvekili Ali Sanlının, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202)
BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı?... Yok.
Sayın Turizm Bakanı?... Yok. Sözlü soru önergesi
ertelenmiştir.
124. — Zonguldak Milletvekili Kemal An adol'
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188)
BAŞKAN — Sayın Anadol?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
125. — Sivas, Milletvekili Mustafa
Timisi'nin,
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/189)
BAŞKAN — Sayın Timisi?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
126. — Adana Milletvekili İlter
Çubukçu'nun,
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203)
BAŞKAN — Sayın Çubukçu?... Yok.
Sayın ilgili Bakan?... Yok. Sözlü soru önergesi er
telenmiştir.
127. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlunun, Millî Eğitim Bakanlığında yapıla/ı bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204)
BAŞKAN — Sayın Kâhyaoğlu?... Yok.
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Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
128. — Ankara Milletvekili Cevat Önderin, Hûkümet üyelerinden bazılarının makam
arabalarına
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207)
BAŞKAN — Sayın Önder?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
129. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'm, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208)
BAŞKAN — Sayın Özkay?... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
130. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değerin,
Ayasofya Camiine
ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/209)
BAŞKAN —Sayın Değer?... Burada.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
131. — Yozgat Milletvekili Nedim
Korkmazın,
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H.
F.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici gös
terilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/210)
BAŞKAN — Sayın Korkmaz?.... Yok.
Sayın Başbakan?.... Yok.
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
Sayın arkadaşlarım, bu suretle sözlü sorulara ayır
mış olduğunuz süre de bitmiş" bulunmaktadır; almış
olduğunuz karar uyarınca seçimleri yapacağız :

— SEÇİMLER

1. —Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl
üyelik için yapdacak seçime dair Anayasa ve Adalet
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (1)
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir üyelik için seçime geçiyoruz :
Adaylar : Sayın Kitapçı, Sayın Nahit Saçhoğlu,
Sayın Orhan Tüzemen. Sayın Fuat Azgur ve Sayın Rafet Tüzün'dür. Adaylardan yalnız bir tanesi oy pusu
lasına yazılacaktır.

(7) 57 S. Sayılı Basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli
90 ncı Birleşim tutanağına eklidir.

Sayım ve Döküm Komisyonu için beş kişilik ad
çekme işlemini yapıyorum efendim :
Sayın Neccar Türkcan?... Burada.
Sayın İsmet Ağaoğlu?... Yok.
Sayın Kâzım Özeke?... Burada.
Sayın Faik Kırbaşlı?... Yok.
Sayın Ahmet Akçeel?... Burada.
Sayın Necmi Özgür?... Yok.
Sayın Rıza Gençoğlu?... Burada.
Sayın Necmettin Erbakan?... Yok.
Sayın Mehmet Emin Sungur?... Burada.
Oylama işlemine Adana ilinden başlıyoruz.
(Oylar toplandı.)
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye
var mı efendim?... Yok.
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Oylama işlemi bitmiştir. Lütfen oy kutusunu kal
dırın.
(Oyların ayrımı yapıldı.)
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum:
Yüksek 'Başkanlığa
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçime 20 üye katılmış ve neticede,
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılamamıştır.
Arz olunur.
İzmir
istanbul
Neccar Türkean
M. Kâzım Özeke
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Balıkesir
Ahmet Çakmak

Denizli
Rıza Gençoğlu

İstanbul
Mehmet Emin Sungur
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu suretle
görüşmeler için gerekli çoğunluğumuzun kalmadığı
anlaşılmıştır.
Gündemdeki kanun tasan ve tekliflerini sırasıyle
görüşmek için, 29 . 4 . 1976 Perşembe günü saat
15,00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 14M>8

•«•»

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nin,' 1971 -1975
yıllarında anason ihraç eden firma ve şahısların öde
dikleri vergi miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'ün yazılı cevabı. (7/1019)

mî cevap ekli olarak sunulmuş ve bunların yıllara gö
re ödedikleri vergi miktarı Bakaniığmızdan sorulmuş
idi.

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
30 . 1 . 1976
Burdur
Ali Sanlı

Bakanlığınızın 28 . 7 . 1975 tarih ve Gel :
201-160/40450 sayılı yazıları ile «ekli listede adı ge
çen şahıs ve firmaların 'bağlı bulundukları vergi dai
relerinin bildirilmesi halinde, yıllar itibariyle ödedik
leri vergilerin tespit edilerek gönderilebileceğini» be
lirtmişsiniz.
Ekli listede şahıs ve firmalann adresleri ile bağlı
oldukları vergi dairesi bildirilmiştir.

Anason ihraç eden firma ve şahısların ihraç et
tikleri miktarla beraber ihraç ettikleri ülkelerle, ih
raç yıllarını gösterir Ticaret Bakanlığınca verilen res

Ekli listede adı geçen firma ve şahısların
1971/72-1972/73-1973/74 ve 1974/75 yıllarına ait ne
miktar vergi ödemişlerdir?
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Anason ihraç eden firma ve •şahısların

28 . 4 . 1976

i ve Vergi Dairelerine bağlı oldukları yerler

Firma ve şahıslar
Mehmet Sürmeli
Süheyl Sürmeli
M. Zeki Ayan
A. Lafont ve MH.
Valtan İhracaıt
Rıfat Türsen ve Oıt. Koli. Şti.
Hasan Güven - İhr. Ith.
Marko Mutluoğlu
Eldenler Koli. Şti. Veli ve Süleyman Elden
Gülen Ticaret Leman Payikoç Ort. Koli. Şti.
Atom Koli. Şti.
J. Taranto ve M ah. Halefi Leon Taranto
Mehmet Doğu Hlf. Araş Doğu ve Ort. Koli. Şti.
Şen Koli Şti. - M. Şen ve oğulları
Zikna Koli. Şti. N. Nahon, M. Aziıkri ve Moiz Naon
A. Fehmi Kocabaş
Fratef e Branko Koli. Şti. G. R. Franko
Isak M. Kori
Kotelkıs Ticaret Evi Salvator Esikinazi
Ömer Sezer
tsmaJl Emiinoğlu
Rasim Zeyltunlu
Ta - Gül Koli. Şti. Yavuş Tatış ve Ort.
Ömer F. Kanafani
Erol Eyilik
Hayrettin Özsoy
Mafctaış Makarnacılık Tic. T.A.Ş,
Hilmi Gürgan ve Şûralkası Koli. Şti.
Ünıiversal yerli ürünleri îhr. Kimyevi Mad. Ith. Tic.
A. Ş.
Ürün İhracat Koli. Şti. Rafeel J. Ninyo ŞSI
Necip Ersoy
Bastiyali'lar

Ö: İ

Addesi
İstiklâl Cad. No. : 8/A Antakya
İstiklâl Oad. No. : 8/A Antakya
Borsa Pasajı No. : 9/A Gaziantep
Halit Ziya Bul. No.: 42 İzmir
Gazi Bul. No. : 57 Sarayhan Kat : 6 İzmir
1328 Sok. No. : 4/C İzmir
Kemalpaşa Cad. No. : 103/1 Çamdıibi - İzmir
Gazi Bul. No. : 10/205 İzmir
895 Sok. No. : 4 İzmir
858 nci Sokak No. : 6 İzmir
Halit Ziya Bul. N. Kızıllkaya Işhanı No. : 201 İzmir
860 ncı Sokak No. : 16/A İzmir
856 ncı Soikaik No.: 51 İzmir
Akdeniz Cad. No. : 5 İzmir
Cumhuriyet Bul. No. : 64/A İzmir
855 nci Sokak No. : 32 Yemiş Çarşısı İzmir
855 nci Sokak No. : 12/203 İzmir
Şair Eşref Bul. No. : 39 D:2 İzmir
Şehit Fethibey Cad. Aklgerman Han No. : 311 İzmir
Sultan Selim Mata. Çarşı Hamam Sok. No. : 16 Giresun
Yeni Sanayi Sitesi 1 nci Cad. No. : 20 Antakya
Osman Gazi Cad. No. : 29 İskenderun - Hatay
Cumhuriyet Bul. No. : 37/A İzmir
Fevzi Paşa Bul. Bahçeliler Han No. : 10 İzmir
855 nci Sokak. No. : 27 İzmir
Mimar Kemaleötin Cad. Girithan No. : 14 - 22 İzmir
1644 Soikaik No. : 6 iBayraklı İzmir
4 ncü Vakıf Han No. : 1/24 Bahçekapı İstanbul
Gazi Bul. No. : 10/204 İzmir
Gümrük İş Hanı No. : 605 İzmir
İşçiler Cad. No.: 126 İzmir
Adresi tespit edilememiştir.
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T. C.
Maliye Balkanlığı
Gel : 2161776 - 146
27 . 4 . 1976
22473
Konu : Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın soru önergesi Hık.
Ek : Liste
Millet MeclM Başkanlığıma
İlgi : a) 1 6 . 2 . 1976 gün ve 7/1019 - 3659/28270
sayılı yazıları.
b) 1 2 . 3 . 1976 -gün ve 2161776 , 146/13845 sa
yılı yazımız.
Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı tarafından ve
rilen ve BaşkanlılMannüa ilgi (a) yazıları ekinde ce

28 . 4 . 1976

O :1

vaplandırılması için Bakanlığımıza gönderilen ve ilgi
(b) yazımız ile cevap süresinin bir ay uzatılması talep
edilen soru önergesiyle istenen bilgileri havi liste ili
şikte sunulmuştur.
Listelerde yer alan bilgiler 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 5 nci maddesindeki «Vergi Mahremiyeti;»
hükmü dışında fcalmaifctadır.
Ancak sözü edilen kanun maddesine bu bilgilerin
IkuHanılrnası hakkında 485 sayılı Kanunun 1 nci mad
desiyle eklenen son fıkra hüıkmünıüri gözönünde bulun
durulması gerekir.
Saygı ile arz ederim.
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon
Maliye Bakanı

Anason ihraç eden firma ve şahısların 1971, 1972, 1973 ve 1974 T. yıllarına ait beyanları üzerine Mart
1972, 1973, 1974 ve 1975 aylarında tahakkuk ettirilen vergiler ile bunlardan ödedikleri miktarları gösteren
listedir.

Sıra
No:

Firma ve şahsın adı:

Vergilendirme
dönemi:
T. Yıh

Tahakkuk
eden V. :
Lira

1 Mehmet Sürmeli

1971
i 972
1973
1974

75
23
55
51

124
080
855
180

2 Süheyl Sürmeli

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

48
3
30
66
43
95
356
289

736
715
390
840
600
575
300
350

3 M. Zeki Ayan
»
»

4 Rifat Türsen ve Ort. Kol. Şt.
Esma Türsen

Sevil Soyak
»
»
»
»
»
»
9 Fikret Türsen

Tahsil durumu
Tahsil edildi
»
»
x>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

(Rifat 'iürsen 15 . 10 . . 970 tarihinde ölmüştür.)
11 540
1971
»
»
13 293
1972
»
»
19 672
1973
»
»
1974
1971
1972

22 893
4 520
10 406

»
»
»

»
»
»

1973
1974
1973
1974

16
21
99
32

»
»
»
»

»
»
»
»

— 137 —

499
329
638
181

*

M. Meclisi
Sıra
No:

Firma ve şahsın adı:
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Vergilendirme
dönemi:
T, Yık

O :1

Tahakkuk
eden V. :
Lira

Tahsil durumu

5 Hasara Güven ^kenidıisinıin Bornova Vengi Dairesi Müdürlüğünde sadece muhıtasar yönden mükellefiyeti mevcuttur.
6 Marko Mutluoğlu
»
»
»
».
»
»
7 Eldenler Kol. Şti.
Veli Elden:
»
»
»
»
»
»
Süleyman Elden
»
>

Gülen Tic. Leman
Ortakları Koli. Şti.
»
»
»
»
»
»
Gülüzar Yener
»
»
»

Atom Koli. Şti.
Franko Aron
»
»
Moni Hodara

»
»
10 J. Taranto ve Man. Halefi
Leon Taranto
J. Taranto
»
»
»
»
»
»
Leon Taranto
»
»
»
»
»
»

790
686
1 312
568

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

27
9
28
37
27
8
28
37

190
174
324
035

»
»
»
»

»
»
»
»

779
626
687
989'
674
337
687
779 •

»
»
»
»
»
»
» '
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Paykoç

Mehmet Paykoç

»
»
»

1971
1972
1973
1974

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

Zarar b?.yan etmiştir.
5 430
Tahsil edildi
837 065 '
»
»
555 471
»
»
Zarar beyan etmiştir.
3 197
Tahsil edildi
31.12.1972 tarihinde işini terkettiğinden beyanda
bulunmamıştır.

197 i
1972
1971
1972

13
11
4
10

1971
1972
1973
1974

29
99
149
5

965 \
956 785 '
740

»
»
»
»

»
»
»
»

1971
1972
1973
1974

124
200
391
173

372
826
858
476 -

»
»
»
»

»
»
»
»

.

138 —

454 - Tahsil edildi
718 '•
»
»
460
»
»
274'
»
»
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.'Sıra
No:
11

Firma ve şahsın adı:
Mehmet Doğu Halefleri
Araş Doğu ve Ortağı Kol Şti<
Araş Doğu

Zikna Koli. Şti. N. Nahon,
M. Azikri ve Moiz Naon,
Moiz Naon
»
»
»
»
»
»

1971
1972
1973
1974

58
56
295
113

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

»
»
»

14

»
»
»

A. Fehmi Kocabaş
»
»
»
»
»
»
Frantelli Fronko Kol. Şti.

O : 1

Tahakkuk
eden V, :
Lira

»
»
»
»
»
»
Nevin Doğu
»
»
»
»

Nesin Naon
»
»
,»
»
»
»
Moiz Azikri

13

Vergilendirme
dönemi:
T. Yılı

28 . 4 . 1976

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974
1972
1973
1974

»
»
;»
»
»
»
Cihat Doğu

12

B : 94

Mükellefiyete ilk
3 000
' 28 500
1 971
Mükellefiyete ilk
1 840
12 900
689 '
2 364
12 438 '
1 350

Tahsil durumu

giriş yılı (beyanı yok.)
Tahsil edildi
»
»
»
»
giriş yılı (beyanı yok.)
Tahsil edildi
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

479
804
087
678

>
»
»
»

»
»
» _
»

127
161
1 040
324
131
93
624
178

576
419
511
720
468
000
179
680

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»*
»

1971
1972
1973
1974
1971

65
92
93
61
107

180
493
655
752
190

»
»
»
»
»

»
»
»
»

1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

83
292
396
107
83
291
396

398
131
177
400
398
130
387

»
»
»
»
»
»
»

|

*

*

Guseppe Franko
»
»
»
»
»
»
Davide Franko
»
»
»
»
»
»

»
»
»
*

•

•

»
»
»

1
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No:
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Vergilendirme
dönemi:
T. Yılı

Firma ve şahsın adı:
Albert Franko
»
»
»
»
»
»
Jsak M. Kori
»

r

»

28 . 4 . 1976
Tahakkuk
eden V. :
Lira

1971
1972
1973
1974
1973
1974

"
X

16

Salvador Elbinazi

17

»
»
»
»
»
»
Ömer Sezer
»
»
»

»
»
»

18

ismail Eminoğlu
»
»
»
»

19

Rasim Zeytunlu

O :1

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

362 840
272 560
734 208
739 904
14 346
Zarar beyan
etmişir.
30 210
44 839
68 981
27 564
6 597
7 663
8 041
9 178

Tahsil durumu
Tahsil edildi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

12
16
20
45
5
66
298
240

500
750
125
250
991
385
590
390

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

21
8
13
7
9
36
211
306

970
645
402
675
228 '
160
931 '
655

»
»
»
>>
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

22

Hayrettin Özsoy
»
»
»
»
»
»

1971
1972
1973
1974

27
82
115
11

265 '
754 '
579
407

»
»
»
»

»
»
»
»

23

Maktaş Makarnacılık Tic.;,
Anonim Şirketi

»
»
»
»

»
»
»
»

•»

»

»
»
»

»
»
»

20

Ömer F. Kanafani

21

»
»
»
»
»
»
Erol Eylik
»
»
»

»
»
»

»
»
»

1971
1972
1973
1974
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732 500
1 369 375
2 412 500
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Sıra
No:
24

Vergilendirme
dönemi:
T. Yılı

Firma ve şahsın adı:
Hilmi Gürkan

1971
1972
1973
1974

»
» •» '
»
»
»
»
25 Ürün İhracat Kol. Şti.
Rafael Ninyo
»
»

»
»

»
»
Raşel Ninyo

.
•

-

.
"A'%

Jak Ninyo
»
»

26

»
»

»
»
Şen Koli. Şti.
Mehmet Şen
»
»
»
»
»
»
Kadir Şen
»
»
»
»
»
»
Orhan Şen
»
»
»

»
»
»

Turan Şen
»
»
»
27

»
»
»

Valter İhracat Anonim Şti.
Henri Haşit
»
»
»
»
»
»
Valter İhracat Anonim Şti.
Talât Gülmez
»
»
»

»
»
»

B : 94

1971
1972
1973
1974
1974

1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974
1971
1972
1973
1974

28 . 4 . 1976
Tahakkuk
eden V. :
Lira
20 635
76 797
86^122
269^767
3
7
216
, 289
42

060
890
865
210
972

71 440
132 865
888 302

Tahsil durumu
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
(Jak Ninyo'nun ölümü üzerine
mükellef olmuştur.)
»
»
»

»
»
»

(Ölümüyle Raşel Ninyo mükellef olmuştur.)
Tahsil edildi
93 572
»
»
84 365
»
»
356 265
»
»
261 365
»
»
47 305
»
»
71 780
»
»
337 205
»
»
240 655
»
»
47 305 •
»
j>
71 780
»
»
337 205
»
»
240 655
»
»

1971
1972
1973
1974

47
71
337
240

305
780
205
655

1971
1972
1973
1974

526
615
1 900
1 382

459
402
996
175

1971
1972
1973
1974

523
612
1 707
1 381

275
685
101
653
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»
»
»
»

*
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»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

»

»
»
»

•

»
»
»

..
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28. — Üniversal Yerli Ürünler ihracat. Kimyevî Maddeler İthalât Ticaret Anonim Şirketinin A . 1 . 1973
tarihinde işe başladığı ve 1973 yılı içinde Konak Vergi Dairesine devredildiği mahallince bildirilmiştir.
29. — A. Lafont ve Haleflerinin mükellefiyet kayıtlarına rastlanamadığı mahallince bildirilmiştir.
30. •— Necip Ersoy'un Vergi Dairelerinde mükellefiyet kaydına rastlanamadığı mahallince bildirilmiştir.
31. — Ta - Gül Kollektif Şti. Yavuz Tatış ve Ortakları hakkındaki bilgiye İzmir Valiliğinden alınan
yazılarda rastlanmamıştır. Sözü edilen şirket hakkında mahallinden tekrar bilgi istenmiş olup alındığında ay
rıca sunulacaktır.
2. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâletiin Ezman'ın, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bnkwu
Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/1152)
Millet Meclisi Saym Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 22 . 3 . 1976
Bingöl Milletvekili
Hasan Celâlettin Ezman
Soru :
î) 1976 yılı içinde Bingöl'de Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığınca yapılacak yatırımlar nelerdir?
2) İşsiz ve endüstrisiz bir bölge olan Bingöl'de
çimento fabrikası kurulması hususunda Bakanlığı
nızın çalışmaları nedir, ne safhadadır?
T. C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığî
27 . A ,. 1976
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu
Sayı : 9/326
Konu : Bingöl Milletvekili Hasan
Celâlettin Ezman'ın soru öneregu
Hk,
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 5 . 4 . 1976 tarihli ve 7/1152-4022/30705
sayılı yazınız,
Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ez
man'ın Bingöl'de yapılacak yatırımlara mütedair so
ru önergesi hakkında hazırlanan notun ilişikte sunul
duğunu arz ederim.
Abdülkerim Doğru
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ezmaa'ııı Bingöl'de yapılacak yatırımlarla iîgiU sonönergesi hakkında.
1. — Bakanlığımızla ilgili kuruluşların 1976 yılı
içinde Bingöl'de yapacaklau bir yatırımları mev
cut değildir.
Aynı yıl içinde teşvik tedbirlerinden faydalan'
mak üzere herhangi bir müracaatta bulunmamakta
dır2. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının
1975 yılı yatırım programında Doğu Anadolu Böl
gesinde bir çimento fabrikasının yapılabilirlik etü
dü 75 CL 50010 proje
numarası ile y?t almicj
bulunmaktadır.
Bunun icabı olarak T. Çimento Sanayi T. A. Ş.'ce bu bölge için, bölgeyi ve iller seviyesinde uzu ı
vadeli çimento istihlâki ile halen bölgede mevcut
tesislerin istihsal projeksiyonları yapılmak ve ayrıca
fabrika yeri tespitinde gözönünde tutulması gereken
Sosyo - Ekonomik gelişme, yol, hammadde, yakıt
ve teknolojik su temini gibi hususlar çok detaylı
olarak ele alınmak suretiyle yapılan çalışmalar SCM
nuna yaklaşmış bulunmaktadır.
1976 yılı ortalarına doğru neticelenmen bekle
nen bu etütlerden sonra çimento fabrikası kurula
bilecek İller ve İlçeler tespit edilmiş olacaktır. Bu
çalışmalar meyanmda Bingöl İli de bulunmaktadır*
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94 NCÜ BİRLEŞİM
28 . 4 . 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 ÖNGÖR ÜŞMELER
1. — 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 Anayasâ'nın 8ü nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3)
2. — 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)
3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci,

Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişHn
önergesi. (10/18)
4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir*
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij
(10/19)
5. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, içel - Al ata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20)
6. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21)
7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/22)
8. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23)
9. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî ilimler Aka-
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16. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
demişinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia j
daşının,
resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24)
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30)
10. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
17. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve
kadaşının,
Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 ncit
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25)
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
kin önergesi. (10/31)
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
18. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
Niğde
Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88
12. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
kin önergesi, (10/32)
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
rekli tedbirleri saptamak amacıj'le Anayasanın 88 nci
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayanı
önergesi. (10/27)
lan saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil-<
13. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
arkadaşının, Belediyelerin içinde bulundukları ekono
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
önergesi. (10/33)
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup
20. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci
önergesi. (10/28)
maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
14. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
na ilişkin önergesi (10/34)
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin !
21. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin
arkadaşının,
Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
len
depremle
ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması
nün 1GQ ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın, 88
masına ilişkin önergesi. (8/4)
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri
15. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlanönergesi (10/35)
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
22. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) | rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet

Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
23. — 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)

30. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın*
tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sapı
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44)

24. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve
tnşaat Malzemeleri tthalât 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)

31.
Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleriı
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbiı
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Mület Meclisi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45)

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya-:
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/39)
26. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40)
27. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın S 8 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41)
28. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/42)
29. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin
önergesi. (10/43)

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarım 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)
33. — Gaziantep Milletvekili * İbrahim Hortoğlu
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47)
34. — 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)
35. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal v e l i
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49)
36. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın-:
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50)
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37. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88
ncİ, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/51)
38. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı
mahzurları ve dağıtılması Önlenen hazine arazilerini
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52)
39. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53)
40. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54)
41. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın &8 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
42. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi.
(8/5)
43. — 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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44. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/56)
45. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)
46. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58)
47. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/59)
48. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MiHet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 noü maddeleri uyaranca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60)
49. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
v/e 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tufuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/61)
50.. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62)

_ 5 cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
51. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
102 ve 103> ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7Cı)
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
59. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar-.
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
I kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korunAraştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63)
f ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen52. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar } lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebebleri- |i Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
60. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
ilişkin önergesi. (10/64)
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını
53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11
|
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve
par» varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle I içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 I Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73)
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
61. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65)
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa54. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 | nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeyataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün | leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş*
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca- bir Meclis Araş i kiri önergesi.,(10/74)
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)
62. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9
arkadaşının,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın
55. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13
Yayın
Genel
Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
personeli
ve
yolsuzluk
iddialarını saptamak amacıyle.
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
ve 163 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67)
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75)
56. — Burdur Milletvekili Osman Aykül ve 9 ar
63. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
ve 14 arkadaşının, Millet Meclis-" Tutanaklarına ve
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
basına intikal eden, Soma Ter.ıik Santralinin ihale
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103
na ilişkin önergesi; (10/68)
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76)
57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10
64. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
tinin durumunu "açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
tmişini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
önergesi; (lGi/69)
sına ilişkin önergesi. (10/77)
65. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10
58. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri saptayerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
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mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/78)
66. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80)
67. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81)
68. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/82)
69. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
ilişkin önergesi. (8/7)
70. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/8)
71. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
72. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek

ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/84)
73. — Balıkesir Billetvekili Sadullah Usumi ve
15 arkadaşının,
orman köylüsünün
kalkınmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
74. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86)
75. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35.
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100
ve 10/1 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/9)
76. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etm^k amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (1,0/87)
77. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88)
78. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89)

79. — Burdur Milletvekili Osman Ay kul ve 10
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden
arınmasını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/90)
80. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/91)
81. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92)
82. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93)
83. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun
çözümlenmesini saptamak amacıyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/94)
84. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/95)
85. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96)

86. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli
tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97)
87. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi-.
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*)
2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/67) (*)
3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Dev*
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*)
4. — istanbul 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)
(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru-'
ya çevrilmiştir.,
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11... — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33)
12. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, MİT
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/34)
13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in,
Bingöl, iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet
Bakanından sözlü spru önergesi. (6/35)
14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/41)
15. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Türkiye
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi
(6/42)
. 16. -r- Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/118) (*).
17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43)
18. — İstanbul Milletvekili Gülbis Mankut'un,
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi, (6/44)
19. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54)
20. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas
iline bağlı bazı üçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55)
21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir -ı çelik fabrikasının kurulmasma dair Sanayi ve
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56)
22. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/57)
23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Han ak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58)
24. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59)
25. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60)

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/61)
27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından spzü* soru
önergesi (6/62)
28. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ınv Ziraat
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65)
30. — Yozgat Milletvekili îhsan Arslan'm, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/66)
31. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/116) (*)
32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72)
33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'ya televizyon imkânıma sağlanmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74)
34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraja
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/75)
35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76)
36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77)
37. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da. diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/78)
38. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un,
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/79)
39. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81)
40. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)
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41. -r- Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83)
42. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84)
43. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagiî'in,
Paris'te- çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm Ve Tanıtma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/85)
44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi (6/86)
45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/87)
46. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki
davalara ilişki» Millî Savunma Bakanıudan sözlü so
ru önergesi (6/88)
47. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes* Folatkan ve Zorlu'nun naaşlarının
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/89)
48s. — Işel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90)
49. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
hekimlerin, rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91)
50. —= Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/92)
51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
G. Hı P: Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete habe
rine* ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru, öner
gesi. (6/93)
52. -— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan
sözlü
soru önergesi (6/94)
53. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/96)
54. — Samsun Milletvekili Hiîmi Türkmen'in,
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine
İlişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/99)

55. — Hatay Milletvekili Ali Yılmazın, Konya'nın
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından söziü soru önergesi (6/100)
56. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/102)
57. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103)
58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104)
59. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/105)
60. — Hatay Milletvekili Sabrl înce'nin, yemeklik
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106)
61. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108)
62. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına üişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109)
63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110)
64. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111)
65. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/134) (*)
66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önerge»
(6/114)
67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115)
68. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağaoğtü'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/137) (*)
69. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş-*
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119)

70. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in,
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/120)
71. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/122)
72. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/123)
7 3 . — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) {*)
74. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*)
75. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın,
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi (6/124)
76. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in,
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125)
77. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128)
78. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in,
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/149) (*)
79. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129)
80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Tüfk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/130)
81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/131)
82. —Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132)
83. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın,
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)

84. —. Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, canlı
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*)
85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/136)
86. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*)
87. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/139).
88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/140)
89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)
90. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/146)
91. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/160) (*)
92. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147)
93. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in.
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161)
(*)
94. — 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)
95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155)
96. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*)

-ii97. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974
yılında tçel 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)
98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158)
99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162)
100. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163)
101. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165)
102. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166)
103. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/167)
104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/168)
105. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169)
106. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın,
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170)
107. — Istaribul Milletvekili İhsan Toksarî'nın,
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/172)
108. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın,
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin. İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/173)

109. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların,
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi
(6/178) (*)
110. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın,
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174)
111. —Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un,
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175)
112. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in,
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/181) (*)
113. - Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176)
114. — Bolu Milletvekili Ahdi Özkök'ün, Bolu
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/183) (*)
115. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/187) .(*)
116. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın,
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/190) (*)
117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*)
118. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru öneregsi. (6/179)
119. - Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in,
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180)
120. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*)
121. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182)
122. - İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/185)

- 12 123. —- Zonguldak Mlletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197)
(*)
124. —T Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*)
125. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi.
(6/199) (*)
126. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*)
127. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188)
128. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin,
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi fümde geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/189)
129. — Adana Milletvekili İl ter Çubukçu'nun,
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*)
130. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlunun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*)
131. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*)
132. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*)
133. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/209) (*)
134. — 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) (*)

135. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evliya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/191)
136. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
TRT Kurumu Genel Müdürüne üişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192)
137. — 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)
138. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196)
139. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun,
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/223) (*)
140. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224)(*)
141. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*)
142. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Bakaaından sözlü soru önergesi. (6/226) (*)
143. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/227) (*)
144. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*)
145. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanlarından sözlü som önergesi (6/200)
146. — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı'nm,
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201)
147. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*•)
148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230)? (*)
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149. — İsparta Milletvekili Mustafa
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
(6/231) (*)

Cesur'ün,
verilmiş,
iptal ka
Önergesi.

150. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık
Bakam F«him Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232)
151. — Sürt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*)
152. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüTün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205)
153. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Göoül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206)
154. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan so'zlü soru önergesi. (6/234) (*)
155. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*)
156. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*)
157. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi.(6/211)
158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mülü
Eğitim bakanından sözlü soru Önergesi. (6/237) (*)
159. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/238) (*)
160. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*)

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/212)
162. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in,
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/213)
163. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/241) (*)
164. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/243) (*'J
165. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/244) (*)
166. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*)
167. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*)
168. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*)
169. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/248) (*)
170. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın,
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/249) ('*)
171. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargü'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*)
172. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sıın«
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*)
173. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214)

~14 174. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*.)
175. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın,
/abancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza
yapılan suikastlere ve alman korunma tedbirlerine
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215)
176. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253)
(*)
177. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, yurt
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/254) (*)
178. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*)
179. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/256) (*)
180. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*)
181. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*)
182. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın,
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*)
183. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün,
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*)
184. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*)
185. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*)
186. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/263) (*)
187. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted

birlere ilişkin
(6/264) (*)

Başbakandan sözlü soru

önergesi.

188. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*)
189. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in,
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266)
(*)
190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin
Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*)
191. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*)
192. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi. (6/272) (*)
193. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâroğhı'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/216)
194. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217)
195. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/218)
196. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var)
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/273) (*)
i
197. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/275) (*)
198. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/276) (*)
199. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*)
200. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/219)

201. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*)
202. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*)
203. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilşkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*)
204. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklı yan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220)
205. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/281) (*)
206. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın,
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) (*)
207. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (*)
208. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in,
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/284) (*)
209. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın,
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/285) (*)
210 — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) (*)
211. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilşikin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/287)
(*)
212. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in,
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/288) (*)
213 — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/289) (*) ,
214. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Tür'kiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı
zamanlarda ifa edilmesine ilşikin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/290) (*)

15 215. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/291) (*)
216. •— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) (*)
217. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/221)
218. — Aydın
Milletvekili
İsa
Ayhan'ın,
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör^
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/294) (*)
219. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/295) (*)
220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296)
(*)
221. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*)
222. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in Kayseri Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/298) (*)
223. — Kocaeli Milletvekili İbrahim A'kdoğan'ın,
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/299) (*)
224. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240)
225. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlulu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*)
226. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/300) (*)
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227. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/269)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X I . — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu
Amkara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili
Sedat Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'ın,
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Durufcan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu (1/421,
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361,
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525,
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1976)
2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1976)
3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme' alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975)
4. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S.
Sayısı : i 81) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975)

;

5. —- Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy üe Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 , 3 . 1973
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355,
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975)
X 6. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26.6 . 1975)
X 7. — 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 8. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 4/298; C. Se^
natosu : i/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975)
9 . - 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)
10. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 273
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf.
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal
tşîer Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216)
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1.975)
11. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi :• 3.7.1975)
12. — 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 13. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un,
29 , 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu<
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma-
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sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi :
4 . 7 . 1975)
14. — Billecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şerbetçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı :
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976)
15. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu.
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976)
X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu.
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976)
X 17. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S.
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976)
18. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271)
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976)
X 19. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine
ilişkin yasa önerisi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı:
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976)
20. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi :
19 . 3.1976)
21. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256)
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976)
X 22. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta

sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976)
23. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'm, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı:
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976)
24. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi,
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı:
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağrtma tarihleri: 10.6.1975,
26.3.1976)
X 25. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün
38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi.
(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976)
26. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976)
27. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci mad-:
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Plan Komisyonları raporları (1/168) (S. Sa
yısı : 281) (Dağıtma tarihi: 31 . 3 . 1976)
X 28. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/406) (S. Sayısı : 282)
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976)
X 29. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-.
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976)
30. — Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları
için Sarfiyat icrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılma
sına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca Reddine Dair Cumhu-

- 1 3 riyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Millet Meclisi
Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/265; C.
Senatosu : 1/396) (M. Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nçi
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi :
8 . 4 . 1976)
31. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 69 ncu Maddesinin 12 Şubat 1963 Tarih ve 172 Sayılı Kanunla
Değişik (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma
ve Plan Komisyonları Raporları (1/236) (S. Sayısı :
284) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 .1976)
32. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 261 sayılı Askerî
Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal işler, Millî Savunma ve Plan komisyonları
raporları (1/272) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi :
8 . 4 . 1976)
33. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni
hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi,
C. Senatosu ve Karma Komisyon mçtinleri (M. Meclisi: 2/22.8; C. Senatosu: 2/90) (M. Meclisi S. Sayısı: 87 ve 87'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1974, 2 . 7 ; 1975,
13.4.1976)
34. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 arkadaşmın, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu. (2/181)
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976)
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X 37. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 4 . 1 9 7 6 )
38. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, tstanbul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile,
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç1ar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plân komisyonları
raporları (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 4 . 1 9 7 6 )
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39. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulunanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanım tasarısı ve
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)
40. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine üişkin kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 acı maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Pağttma tarihi :
20 . 4 . 1976)
41. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka-:
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze-:
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu
raporu (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)
X 42. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi
hakkındaki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1904 sayılı
Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmeşine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Plan komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 294)
(Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976)
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35. — istanbul Milletvekili Mçtoıet Emin Sungur I
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik
teklifi ve içtüzüğün 38 nçi maddesi uyarınca gündeX 43. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına
ğıtma tarihi:. 1 3 . 4 . 1 9 7 6 )
X 36. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'- I yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek I değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunparça sağlama ofisi hakkuıda kanun teklifi ve Içtü- IJ ma ve Plaa komisyonları raporları (1/152) (S. Sayısı:
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınan I 295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976)
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi :
19 . 4 . 1976)
I
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Açık oylanacak işleri gösterir.

