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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe, IV. Demir -
Çelik Fabrikasının yerinin tespiti, 

Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, yakında 
açılacak olan Doğu' tütün piyasası ve Bitlis tütün eki
cilerinin âcil sorunları ve 
Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu da, Di
yarbakır ve civarında vukubulan talebe hareketleri 
konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangü'e Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün, 

Devlet Bakanı Hasan Aksay'a İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın, 

Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum'a 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın ve 

Görev ile Fransa'ya giden Çalışma Bakanı Ah
met Tevfik Paksu'ya da Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Abdülkerim Doğru'nun vekillik etmelerinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 
fazla izin alan Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gay-
dalı'ya ödeneğinin verilebilmesine dair Başkanlık tez
keresi kabul olundu. 

Yugoslavya Parlamentosundan bir heyetin Türki
ye'ye davet edilmesine dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık Divanları müşterek toplan
tısı kararı kabul edildi. 

Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu üyelikle
rine siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun : 

Gündemin «Genel iGörüşme ve Meclis Araştırma
sı yapılmasına dair öngörüşmeler» kısmında yer alan 
(10/72) ve (10/79) esas numaralı Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergelerin, emsal teşkil etmemek 
üzere ilk sıraya alınması; iki önergenin birleştirilmek 
suretiyle öncelikle görüşülmesi ve bu önergelerin ön-
görüşmeleri tamamlanıncaya kadar «Anayasa Mahke
mesinde açık bulunan bir asıl üyelik için yapılacak 
seçim» in ertelenmesine dair önerileri kabul olundu. 

I İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkadaşının, 
kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak ama
cıyle (10/81) ve 

Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu ve 13 
arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı iddia edi-

I len kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca davranışları 
saptamak amacıyle (10/82) birer Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergeleri ile, 

Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 arkadaşı-
I nın, Samandağı Lisesinde öğrenimi aksatan sebeple-
i ri ve sorunlarını saptama konusunda bir Genel Gö

rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) okundu; gün
demdeki yerlerini alacakları ve sırası geldiğinde gö
rüşülecekleri bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, gecekondu 
ecrimisilleri kovuşturmalarının bir süre durdurulma-

f sına (2/3G4) ve 
775 sayılı Gecekondu Kanunundan sonra yapılan 

gecekonduların yıkılmaması ve cezaların affına (2/27) 
ilişkin kanun tekliflerinin doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergeleri reddolundu. 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 arkada
şının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/3*88) (S. Sayısı : 203) 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak kabul edildi. 

24 , 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-

j sarısı ve ilgili teklifler (1/3O0, 2/252, 2/360, 2/375, 
2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208), Komisyonca 
geri alınan maddelerinin henüz Genel Kurula intikal 
ettirilmemesi nedeniyle ertelendi. 

i 25 , 6 , 1973' tarih ve 1765 sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve ilgili 

| tekliflerin (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayısı : 228) 
1 maddeleri ka'bul olundu; tümünün gelecek birleşimde 

açık oya sunulacağı bildirildi. 
10 Mart 1976 Çarşamba günü saat 15.Cû'te top

lanılmak üzere Birleşime saat 18.42'de son verildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili Bursa 
Ahmet Çakmak Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
• • A ğ r ı : 

Cemil Erhan 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük 

Kanunu ile 7 . 1 . 1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun 7 . 5 . 1975 

tarihli ve 1894 sayılı Kanunla değiştirilen bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı. (1/423) (Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret, Adalet ve Plan komisyonlarına.) 

..*.. » • « 

BtRtNCl OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ: Halil Karaatlı (Bursa), Cemfl Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 74 ncü Birleşimi ni açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını ri
ca ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Ma
nisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Girelli köyü halkı
nın iskânı konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç sayın üyeye söz 
vereceğim. Konya Milletvekili Sayın Özer Ölçmen, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye ilişkilerinin 
son Brüksel toplantısından sonra aldığı durumla il' 
gili olarak... 

ÖZER ÖLÇMEN — (Konya) — Vazgeçtim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Manisa Milletvekili' Sayın Hasan Zengin, Mani

sa Alaşehir ilçesine bağlı Girelli köyü halkının is
kânı ile ilgili olarak. 

Buyurun Sayın Zengin. 
HASAN ZENGÎN (Manisa) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 

Manisa ili Alaşehir ilçesi hudutları içerisinde 
Avşar sulama barajı yapılmaktadır. Sangöle bağlı 
Avşar köyü arazilerinin mühim bir kısmı, Alaşehir 
ilçesi Girelli köyü arazilerinin tamamı baraj gölü sa
hasında kalmaktadır. 

Anayasanın 38 nci maddesine göre, araziler ver
gi değeri üzerinden kamulaştırılmıştır. Neticede köy
lüler mağdur duruma düşmüştürler. Çünkü, arazi be
yannameleri verildiği andaki mahsul fiyatı ile arazi
nin bir dekarının fiyatı, bugün için beş mislinden 
fazla yükselme göstermiştir. Para değerini kaybetmek
tedir. Köylüler devletten aldıkları para ile, arazi bul
maları halinde, istimlâk edilen arazilerine oranla beş
te bir miktarda arazi dahi alamamaktadırlar. Gece
kondu mahiyetindeki evlerinin parasıyle aynı tip ev 
yapmaları için en az beş misli para sarfetmeleri ge
rekmektedir. 

— 10Ö 
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Sayın milletvekilleri, planın öngördüğü yatırım
lar gerçekleştirilirken, Türkiye'nin her yerinde, her 
zaman, izaha çalıştığım bu durumlarla karşılaşmak 
olanağı vardır. Çok önemli gördüğüm için gündem 
dışı söz almış bulunmaktayım. 

Misal olarak da Girelli köyü halkının durumun
dan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki : Girelli köyünün 
bulunduğu yer ve halkının işlediği araziler Avşar ba
raj gölü sahasında kaldığı için, Devlet tarafından ka-
mulaştırılıp muameleleri tamamlanmıştır. Köylüler 
şaşkın ve perişan haldedirler, bu dünyanın insanı ola
rak yaşayabilmek için mücadele vermektedirler, dert
lerini halledecek yetkili merci aramaktadırlar. «Ateş 
düştüğü yeri yakarmış» misali, köylüler yanmakta
dırlar, köy halkını kendi kaderleriyle başbaşa bırak
mamak ve yoksulluğun kader olmadığını göstermek 
gerekir. 

Köy halkından Mehmet Bayındır'ın durumunu 
anlatarak, halkın acıklı halini dile getirmeğe çalışa
cağım. 

Sayın milletvekilleri, Mehmet Bayındır 18 dekar 
arazisinin vergi değerini 6 bin lira olarak göstermiş, 
bugün bu arazi İstimlâk Takdir Kıymet Komisyonu 
tarafından 86 bin lira olarak değerlendirilmiştir. 
Mahkemede davayı kaybeden Mehmet Bayındırt ha
zine avukatına 8 bin lira ödemek zorunda kalıyor. 
Ayrıca harç vesaire masrafı da dahil olmak üzere bin 
lira civarında masrafları ödedikten sonra, devletten 
6 bin lira istimlâk parası alırken, 9 bin lira Ödemek 
zorunda kalıyor. 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi çekerim, 18 de
kar arazisi elinden alınan vatandaş, ayrıca cebinden 
3 bin lira daha ödemek zorunda bırakılıyor. Bu va
tandaşın hiç başka arazisi yok. Gecekondu durumun
daki evi yıkıldı, Devlete borçlu olan bu 9 kişilik aile 
şu anda maddeten ve manen yıkılmış vaziyette Ala
şehir'de dilencilik yapmak durumundadırlar. Misal
leri çoğaltabiliriz. 

Böylesine perişan hale getirilen 172 haneli Girel
li köyü halkını kurtarmak için yine, Anayasanın 38 
nci maddesine göre, Alaşehir'e bağlı Girelli köyü hu
dutları içerisinde bulunan 7 bin dekar civarındaki 
Faik Bey Çiftliği kamulaştırılmak üzere, iki sene ön
ce Köy İşleri Bakanlığı ve Toprak İskân İşleri Ge
nel Müdürlüğünce faaliyete geçilip, teknik ve hukukî 
yönden bütün hazırlıklar bitirilerek, hane başına 32 
dekar arazı verilecek şekilde 172 haneden taahhütna
me alınarak gerekli çalışmalar yapılmış ve Alaşehir 
Ziraat Bankasında iskân fonu tesis edilmiştir. 

Sekiz ay önce, 10 Temmuz 1975 tarihinde Köy İş
leri Bakanlığı, Manisa Valiliğine gerekli evraklarla 
birlikte gönderdiği yazıda, 6830 sayılı İstimlâk Ka
nununun 5 ve 6 ncı maddelerine göre, kamu yararı
na istimlâk kararı almak için Valiliğe talimat yazıl
dığı ve defalarca tekit edilmesine rağmen, halen ge
rekli karar alınıp, Bakanlığa gönderilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, kamu yararına istimlâk ka
rarının geciktirilmesi üzerine, halk arasında söylenen
lere, basında çıkan yazılara, Köy İşleri ve İçişleri 
Bakanlarına yapılan şifahî ve yazılı müracaat ve şi
kâyetlere rağmen, bu işi geciktiren Manisa Valisi hak
kında, bütçe görüşmelerinde Köy İşleri Bakanından 
sorduğum, şimdi de İçişleri Bakanından cevaplan
dırılmasını istediğim sorularım şunlardır: 

1. — Köylülerin İçişleri Bakanlığına gönderdikle
ri şikâyet dilekçeleri üzerine Vali hakkında bir işlem 
yapılmış mıdır? 

2. — Vali, Bakanlık yazılarını ne kadar zaman 
içerisinde cevaplandırmak mecburiyetindedir? 

3. — Vali, bu kararı canının istediği zaman al
makta serbest midir? 

4. — 1976 yılında yeniden Maliyeye verilecek 
olan, arazilerin vergi değerleri beyannamesine kadar, 
toprak sahiplerinin, bu işin geciktirilmesi ve olmama
sı için, yani gelecekteki 100 milyonun üzerindeki 
menfaatları için çok para sarfedebilecekleri söylen
mektedir. İstimlâk kararının gecikmesini buna bağla
yabilir misiniz? 

Köylülerin menfaatini, toprak ağasının menfaa-
tından önce düşünerek ve tekrar beyanname verilme 
zamanından önce, kaç gün içerisinde Bakan olarak, 
bu işi neticelendirebilirsiniz? 

5. — Halk arasında söylenen ve basında çıkan 
yazılara göre, bazı A. P. Manisa parlamenterlerinin 
ve toprak ağasının akrabası A. P/lilerin, Vali, Köy 
İşleri ve İçişleri Bakanları üzerindeki baskılarının 
bu işi geciktirdiği doğru mudur? 

6. — Girelli Köy halkının çoğunluğu C. H. P/ye 
oy vermektedir. C. H. P/ye oy verdikleri için, siyasî 
düşüncelerinden dolayı köylülere gerekli dersi ver
mek ve baskı altında tutumak için, kamu yararına 
kamulaştırma kararı aldırılmadığı doğru mudur? 

7. — Yukarıda saydığımız hususların doğru ol
maması halinde, sekiz aydır Vali tarafından kamu 
yararına alınacak kamulaştırma kararının geciktiril
mesini nasıl izah edebilirdiniz? 

Durumun çok âcil olması nedeniyle ilgilileri uya
rır, gereğini rica eder ve Yüce Meclisin bilgisine 
saygı ile sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, üni-

• • • « 

versite ve diğer okullardaki olaylarla ilgili gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Musta
fa Parlar, üniversite ve okullardaki olaylarla ilgili 
olarak söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Parlar. 
MUSTAFA PARLAR (îstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, okullarımız ve üniversite
lerimizdeki anarşik olaylar üzerinde, tüm milletve
killerini göreve çağrrmak için söz almış bulunuyo-
rum< 

Huzursuzluğun alabildiğine kamçılandığı ülkemiz
de ortaokul ve lise öğrencilerinin devam eden boy
kotlarına, yükseköğrenimce birbirini kıran gençleri
mizin eylemlerine Yüce Meclisimizin seyirci kalma
sı, giderek bu son bağımsız Türk Devletinin de ta
rihe karışmasını tevekkülle beklemekten başka ne an
lama gelebilir? 

Meselelerin üzerine iyi niyetle eğilmemiz için, bu 
sene, 17 Haziran 1975 tarihinde bu kürsüden aynı ko
nuda yaptığım çağrıma cevap vermediniz, ilgi göster
mediniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kim, kim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Kim, kim? 
MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Siz millet

vekilleri. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümet 

karışır buna, Meclis değil. 
BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum. Karşılıklı 

konuşma usulü yok. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Biz Hükü

met değiliz ki Sayın Başkan, elimiz kolumuz bağlı. 
BAŞKAN — Fikrini söylüyor efendim; 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bu olayların 
devam etmesinden yarar sağlayan siyasî partiler, olay
ların durdurulması için hiç bir tedbir alınmasına ça
lışmadılar. Hatta lider kadrosu, olayların yaygınlaş
tırılması ve şiddetinin artırılması için ellerinden ge
len her türlü imkânı ve kontrolları altında bulunan 
her örgütü bu amaçla bilerek veya bilmeyerek kullan
maktan çekinmediler. Barış sloganları arkasına sığına
rak, Lenin ve arkadaşlarının 70 - 80 sene önce icat 
ettikleri bütün aletleri" ^n cömert bir şekilde kullan
maktan çekinmediler ve bu aletleri daha da geliştire
rek, yurt içindeki yıkıcı hareketlerine davam etmeyi 
siyaset yapmak saydılar ve mensup oldukları parti
nin güçlenmesi ve belki de iktidar olması için tek 

çıkar yol kabul ettiler. Gençlik,'asil duygular taşıyan 
ve fiziksel gücü yüksek düzeyde olan bir millî kesim 
olarak, fikir istismarcılarının elinde tehlikeli bir si
lâh olarak geri tepmeye başlamıştır. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Varsa, 
tahkikat açarsınız. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bu olayla
rın arkasında siyasî partilerin bulunduğunu kabul et
mek mecburiyetindeyiz. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Hangi siyasî 
parti, söyle bakalım? 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Ortalığı ka
rıştıranların görevlerini çok iyi yaptıklarını kabule 
mecburuz. Kimdir bu ajanlar? Hangi parti bunları 
desteklemekte ve ülkede bir iç savaşın çıkmasını tez
gahlanmaktadırlar? Bu sorunları her milletvekili ken
di kendine sormalı ve bulduğu cevaplara göre, mil
letvekili olarak kendi davranışım tespite mecbur ol
malıdır. Bu memleketin evlâtları olarak ve milletin 
milletvekilleri olarak, mensup olduğumuz partilerin 
kulu kölesi olmamızı doğru bulmuyorum. Yönetici 
kadronun hatalarını körükörüne yüklenmeyi akılcı 
bir tutum saymıyorum. 

Mensubu olduğum ve bundan ayrıca gurur duy
duğum siyasî partinin, bugün Türk halkını sonsuz 
üzüntülere sokan olayların tahrikçisi ve teşvikçisi ol
madığını müşahedelerim ve mantıkî değerlendirmele
rimle tespit etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımı
zın yönetimindeki Hükümetin, bindiği dalı kesen bir 
tutum içine girerek hepimizi üzen olaylara destekçi 
olması bize ne yarar sağlayacaktır? İdealimizde yatan 
büyük Türkiye'yi kurmak ve milletin ekonomik ve 
sosyal seviyesini muasır milletler düzeyine çıkarmak 
için çalışan bir parti ve onun mensupları, niçin hu
zursuzluk kaynağı olsunlar? 

Değerli milletvekilleri, üniversitelerimizi ve yük
seköğretim kurumlarımızı işletmeyen tutumdan, orta
okul ve liselerde sürdürülen boykotun nasıl bir ya
rar beklenebilir? Siyasete onların karışmasını doğru 
buluyorsanız, bizlerin burada bulunmasının gereği ne
dir? Güç ve heyecanlarından halkın mutluluğu ve 
çıkarı için yararlanabileceğimiz gençleri birbirlerine 
kırdırmanın en azından rejimi değiştirmek veya yık
makla sonuçlanacağı gerçeği gözönüne alınarak, bu
nun kime ne yarar getireceği kesinlikle düşünülmeli 
ve tespit edilmelidir. Ölenler Türk çocuklarıdır, on
ların aileleri Türk vatandaşlarıdır. Bütün varlığını 
halkının mutluluğuna adamış kişiler olarak biz Ada
let Partililer, neden bu adi ve çağ dışı yollara iltifat 
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edelim ve bu zavallı tutum sahiplerini destekleyelim? 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Türkeş'e de 

söylüyor musun Sayın Parlar? 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Hepinize 
söylüyorum, hepinize buradan. Hepinize. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Türkeş'i de 
göreve çağır, Türkeşi'de. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Tamamlayın 
Sayın Parlar. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — iktidarımı
zın ve kurduğumuz Hükümetin icraatı elbetteki bir 
kısım art niyetli insanları rahatsız edecektir. Çünkü 
Adalet Partisinin, Demokrat Partinin ve Milliyetçi 
Cephe Hükümetinin icraatı hep işçinin, fakirin, me
murun, esnafın, yani tüm dar gelirli vatandaşların 

/. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Ka
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rıları ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Bahriye Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletve
kili ismail Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) 
(S. Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, çalışmalarımı
zın bu- salfhaisında açık oylaması yapılacak bir işimiz 
vardır. 

1. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 2 arka
daşının, «275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin yasa önerisi (2/470)» nin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(4/125) 

BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde, İçitâizüğüımü-
zün 38 nci maddesine göre bir önerge vardır, okutu
yorum: 

(1) 228 S. Sayılı basmayazı 9 . 3. 1976 tarihli 
73 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

sosyal ve ekonomik sorunlarını çözen bir çizgide ol
duğu için, anarşinin devamında yarar görenleri hu
zursuz etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ulus sergisi, iç barış ve top
luma hizmet; 'kin taşıyarak, haset ve kıskançlık duy
gularının esiri olarak elde edilemez. Gelin doğru 
yolu seçeÜim. Birlik ve beraberlik içinde, halka sev
giyi ve hizmetin azamisini verme yollarını bulalım. 
Ulus ve Türk tarihi, ısrarla yanlış yolda yürüyenleri 
affetmeyecektir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 
MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Ülkesini ve 

ulusunu seven insanlara başarılar temenni ederek söz
lerimi bağlamak istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlar. • 

25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
'basflı maddelerinin (kaldırılması ve Kanuna bazı mad
deler eMenirnesii hakkındaki kanun tasarısının oyla
masının şu safhada yapılması hususunu onayınıza, 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edimüştir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaş
tırılarak yapılması ve sonra kupaların kürsü önünde 
bekletilmesi suretiyle yapılması hususunu onayınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Oylama bu şekilde icra olunacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Tarafımızdan önerülen 275 sayılı Yasanın 11 nci 

maddeslinin degişitidlirnesine diskin Yasa önerimiz 
14 . 1 . 1976 tarihinde Adalet Komisyonuna 2/470 
esas numarası ile gönderillmiştir. 

tçtlüzüğün 38 nci maddesıi gereğince 45 gün içinde 
öneri Komisyonca görüşülmediğinden, Genel v Kurul 
gündemine atamasını saygı sile dileriz. 

İstanbul istanbul 
Engin Unsal Hasan Basri Akkiray 

îsıtanibul 
Abdullah Baştürk , 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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ENGİN UNSAL (İstanbul) — Sayın Başkan, le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde söz istiyorsunuz. Buyurun 
Sayın Unsal 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Yasalar da organizmalar gibi zamanki yaşlanıp 
kendilerinden beklenen görevi yapamaz duruma düş
mektedirler. 

Bundan bir süre önce önerdiğimiz yasa değişik
liği, 1963 tarihinde çıkmış ve yürürlüğe girmiş olan 
Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve lokavt Yasasıyle ilgili 
bir değişiklikti. 

Türkiye, 1963 yılına kadar toplu iş sözleşmesi, 
grev ve lokavt uygulaması olmayan bir ülke idi. Bu 
bakımdan, Batı ülkelerinden kopya edilip Türkiye' 
nin }artlarına uydurulmaya çalışılmış bulunan 275 
sayılı Yasa, bünyesinde ciddî eksiklikleri taşıyan bir 
yasa olarak kalmaya devam etmektedir. 

Bu yasadaki önemli eksiklikler, Türkiye'deki işçi 
hareketinin demokratikleştirilmesini ciddî olarak en
gellemektedir. İşçi hareketinin demökratikleştirilınesi 
için 275 sayılı Yasada bazı çok ciddî değişiklikler 
yapılması gerekmektedir. 

Bulların içinde en önemli sorunlardan bir tanesi, 
yetkili sendikanın saptanmasına ilişkin referandum 
konusuyle ilgilidir. Bu madde uygulamada çok yay
gın bir biçimde ciddî kargaşalığa sebep olmakta, 
sendikacılığın zaman zaman amacından sapmasına 
yol açmakta ve sendikacılığı yörüngesinden çıkar
maktadır. 

1. — Demokratik Parti Grupu adına Grup Baş-
kanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ile 
Niğde Milletvekili Mehmet Aliımoy'un, kamu ku
ruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda komis
yonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları sapta
mak; rüşvet ve yolsuzluk konulanım açıklığa kavuş
turmak ve Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ile 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı id
dialarının doğru olup olmadığını saptamak amacıy-
le Anavatanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

Bu amacı sağlamak için, 275 sayılı Yasanın 11 nci 
maddesinin mutlaka değiştirilmesi ve işçilere ve ken
dilerini temsil edecek yetkili sendikayı, demokratik 

: yöntemlerle seçme olanağının verilmesi zorunlu ol-
! muştur. Bu bakımdan, önerdiğimiz değişiklik bugüne 

kadar Komisyonda normal süresini doMurmuş, Ko
misyon bununla ilgilenememiş ve gecikme duruanun-

; da kalmış ve Komisyonda görüşülmeyen bu öneri
nin .gündeme alınması için huzurunuza önerge ile 
çıkmış bulunuyoruz. 

Demin burada konuşan bir değerli Adalet Parti
li milletvekili, Müliyetçi Cephe iktidarının «sosyal 
sorunları çözme çizgisinde» olduğunu iddia etti. 
Eğer bu iddia doğru ise, referandum konusundaki 
bu önergemize olumlu oy vererek, Türk sendikacılı
ğının çok ciddî bir sorununa parmak basacak olan 
referandum konusunu, yani işçi sınıfını demokratik
leştirme -sürecine sokacak bir öneriye lehte oy verip, 
gündeme alınmasını sağlamak zorundadır sanıyorum, 
Milliyetçi Cephe iktidarının siyasî partileri. Bu yasa 
çıkmadığı sürece, referandum konusu kabul edilme
diği kürece, Türkiye'de işçi hareketindeki rahatsızlık
lar devam edecek, çalışma barışı geniş ölçüde zedele
necek ve Türkiye'de sendikacılık ve işçi sınıfı kendi 
çıkarları doğrultusunda, demokratik yollardan mü* 
cadelesini rahatlıkla sürdüremeyecektir. İşçi sınıfına 
bu hakkını teslim etmek için yardımlarmızı rica edi
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Önerge ile ilgili başka söz isteyen sayın üye yok. 

Sayın Engin Unsal ve arkadaşlarının önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergeleri.. (10J79, 10/72) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kuru
lun dün aldığı karar gereğince, gündemimizin «Genel 
Görüşme ve Araştırma Bölümü» nün 1 nci sırasında 
yer alan, Demokratik Parti Gruput adına Grup Baş-
kanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ile Niğ
de Milletvekili Mehmet Altınsoy'un ve Gaziantep 
Milletvekili ibrahim Hortoğlu ile 13 arkadaşının, 
(10/79) ve (10/72) esas numaralı Meclis Araştırması
na ilişkin önergelerinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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KORU üe ilgili Sayra Hükümet burada. 
Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Uçak şirketlerinin açıklamalarıyle patlak veren 

dünya. çaptadaki rüşvet olaylarının diğer uluslararası 
ticaret alardanna da sirayet adeceği anlaşılmaktadır. 
Rü|vet# adı kardan ülkelerin hükümet ve parla-
S&ntol&rı konulara anında hassasiyet göstererek 
müdahale ettikleri hakle Türkiye'deki suskunluk 
ümit kırıcı bir hale gelmiştir. 

Hükümet yetkilerinin çelişkili beyanları bazı 
basta orgaafetfinın yanıltıcı ve yön değiştiren ya
yınlan kjoauoyunun tedirginliğini artırıcı bir etki 
yapmaktadır 

Türk MiüetUun en hassas olduğu konuların ba
şında gelen «yolsuzluk ve rüşvet» konularının sade
ce uçak şirketleri için değil» tümüyle ordumuza, 
resmi ve yarı resmî kuruluşlarımıza yurt dışından 
ithâl edikn mamul ve gayri mamul bütün maddeler-
kapsamak üzere Meclislerimizce bir araştırma açıl
ması kaşınılmaz bir denetim görevi haline gelmiştir. 

Bu bakımdan D. P. Grupu olarak; 
1. — a) Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
f) Bakanlıkların ve resmî Devlet kuruluşları

na, 
c) iktisadî Devlet Teşekküllerinin ve katma büt

çeli kuptrfuştarm, 
Yurt dışından yaptıkları alımlarda yetkili olan 

komisyonlar kimlerden ve ne tarzda teşekkül ettiril
mektedir? Bu komisyonların ve heyetlerin çalışma 
usul ve ydatemleri neferdir? 

2. — Yukarıda adı geçen kuruluşların yurt dışından 
yaptökferı alımlarda. hangi yerli veya yabancı şirket
ler veya şahıslar aracılık ve- komisyonculuk yapmışlar-
d»? 

3». —• Bu aracı ve komisyoncular içinde halen 
veya eskide» parlaımenteda, Türk Silâhlı Kuvvet 
lerinde, diğer devlet hizmetlerinde ve basında gö
rev atatıp kişiler mevcut mudur? 

Yukarıdaki konuların bir aa evvel Meclisimizce 
aç&Uğa kAvuşturuiabilrnesi için Anayasanın 88 nci, 
MİMet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gere-
ğiftgç bir Meclis, Araştırması açılmasını ve konu
nu» eb^aamiyetini ve güncelliğini gözönünde tuta
rak Duruşma Kurulunda birinci şuraya alınmasını 
D. R Grupu adına arz ve teklif edeıiz. 

25 Şubat 1976 
O- Ps. MUtet Meclisi Grup Raskanvekilterı 
Konya Mük.tveküi Niğde Milletvekili 

özer ölçmen Mehmet Altınsoy 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Basında, TRT bültenlerinde bir süredir yer alan 

ve çok uluslu sadetlerin birçok üükede rüşvet dağat-
ıtıklarıru belgeleyen resmî açıklamalarda, 4 Ştibait 1976 
tarihinden itibaren ülkemizin de adı geçmeye başla
mıştır. Belirtilen tarihte, Wash!irngbon,da düzenlenen 
basın toplantısında, ABD Senatosu AitkOrnâsyonu 
Başkanı Frank. Churöh, çok uluslu şirketlerin yurt içi 
ve dışındaki çalışmalarını denetleyen bir dizi raporu 
kamuoyuna açıklanmıştır. ABD. Senatosu Altkornis-
yonu Başkanı Frank Chwch, çok uluslu şosetlerden 
Lodkheed Aircraft'ın 1968'den bu yana Japonya, Fe
deral Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de toplam 
15 milyon dolar, ortalamıa 225 milyon Türk Lirası, 
rüşvet dağıttığını ıbiMirtrnıiştâr. Şirketin Türkiye'de 
dağıttığı miktarın 13 milyon Türk Lirasına, ulaştığı 
da gene aynı resmî kişi tarafından açıklanmış bulun
maktadır. 

Özelikle ABD'nin Türkiye gibi geri bıraktırılmış 
ülkelerde gizli açık nasıl işler yaptığı, ıkendi politika
sını sürdürmek için sayüsnu büemediğimiz ikişilerle »a 
tür ilişkiler kurduğu artık, aklı ibaşında, herkesin kabul 
e*tlği (bir gerçek olmuştur. ABD Senatosu Alfckomis-
yonu BaŞkanı taraf ından VVasksingıton'da yapılan res
mî 'açıklamayla, bu 'bilinen gerçök çok somut beSıge-
lere bağlanarak kendi ağızlarından doğnılanmıştır. 
Rüşveti bir devlet politldası haline getiren ABD'nin 
çok uluslu şirketlerimin, ülkemizdeki varhğtnın nasıl 
genişleyerek devaim ettiği ise, dağıtıldığı açıklanan 
13 milyon Türk Lirası rüşvetle iyice kesinlik kazan-
ımıştır. 

Lookheed Skandali sadece bir ahlâk sorunu değil
dir. Sorun artrk, Tüîkiye Cumhuriyeti Devletinin ve 
toplumumuzun haysiyeti sorunu halline gelmiştir. ABD 
uçak şirketinin, kişi ve toplumun haysiyetini paraya 
havale ederek, ısonuçta devletlimizin itibariyle oynama 
cüretinde bulunduğu acı bir gerçek olaraık ortaya 
çıkmıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinin haysiyetini korumak, 
milletimizin çrkadarını savunmak için namuslarımız 
üzerine ettiğimiz yeminin gereği olarak, Lockiheed 
şirketinin ülkemJizde hangi ıfcişüleri veya kurumları 
satmaîdığının parteBnentomuz tarafından ortaya çuka-
rılıması zorunludur. 

1. Lockheed, uçmasının Türkiye'deki temsdJcisti 
ikim veya. kimlerdir? 

2. Bu kişilerin herhangi bir sf.retetle 'ilgileri var 
rrudır? 
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3. Söz konusu şirket THY ve Silâhlı Kuvvetle
rimiz için araç, gereç veya çeşitli tiplerde uçak. satın-
almiiş ımiıdır? Almışsa, bu 'konuda nasıl bir yol izlen
miş ve alım ficin hanlgi resim î kişi veya kuruluşlar 
'karar vermişlerdir? . 

4. AİDD Senatosu AMomisıyonu Başkanı tarafın
dan açıklanan raporun metni nedir ve bu metinde 
Türlfciye'ye ait ibilgiler nelerdir? 

5. 1968 yılından îbu yana Lockheed firmasından 
THY veya Silâhlı Kuvvetlerlilmiz İçin ne miktarda 
araç, gereç ve uçak satıtnalınmışjtrr? Yenli araç, ge
reç ve uçakların alınması için bugünlerde herhangi 
(bir görüşme var mıdır? 

6. ABD uçak şif ketinin Türkiye'de dağıttığı res
men açıklanan 13 milyon Tünk Lirası kimlere veya 
hangi 'kuruluşların yetkililerine verilmiştir? 

Yukarıda yer allan sofuları oeVaplarıyle açıklığa 
kavuşturulmakta yarar ve zorunlulk vardır. 

Türkiye Cumhuriyetinin uluslar arasında haysıiye-
tinl ilgilendiren bu derece çok hayati sorunun parlia-
men'bomuz tarafından derıhal ele alınıp araştırılmasın
da ve milletilmliziın aydınlatılmasında, rüşvet alanların 
teşhiri ille suçMiarın ladaleit organlarina «eslim edil
mesinde sayıısız yarar vardır. 

Anayasamızın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 neti maddeleri uyarınca Meclis Araşıtırması açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Gaziantep Adana 
İbrahim Hoftoğlü. Osman Çıtırık 

©ursa Adana 
Mehmet Emekli İlter Çubukçu 

İzmir * Adana 
Neccar Tünkcan Hasan Cerit 

Van Hatay 
İhsan Bedifhanoğlu Malik Yılman 
Kahraman Maraş Gaziantep 

İsmet Ağaoğlu Mehmet Özmen 
Hatay Balıkesir 

Sabri İnce Necati Cebe 
Erzincan Malatya 

Nurettin Karsu Mehmet Delikaya 

BAŞKAN — Önergeleri bilgilerinize tekrar 
sunmuş bulunuyorum. Saym milletvekilleri, bir hu
susta hatırlatma yapmak istiyorum. Bilindiği üzere, 
Tüzüğümüze göre Meclis araştırması yapılıp yapıl
maması konusunda hükümete, siyasî parti gruplarına 
ve önerge sahiplerinden birine sırasıyle söz verile
cektir. Ancak, her iki önerge birlikte görüşülmekte 

olduğundan, her iki önergedeki imza sahiplerinden 
de yalnız birer imza sahibi konuşacaklardır. ... 

Hükümet ve gruplar 20'şer dakika, imza sahip
leri 10'ar dakika süreyle konuşacaklardır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karalıisar) — 
Sayın Başkan, gündem üzerinde söz istiyorum. 

Saym Başkan, yerimden de izah edeyim: Bu
gün 1 nci sıraya aldığımız Lockheed firması vo 

1 Amerika Birleşik Devletlerinin dünya çapında da
ğıttığı rüşvet hakkındaki Meclis Araştırması ve Ge
nel Görüşmeden daha önce sıraya girmiş ve Tür
kiye'nin hayatî mevzuuna parmak basacak görüş
meler sırasında dururken, bunun öne alınmasını... 

BAŞKAN — Sayın Mut'u, bu konuda Danışma 
Kurulu önerisi geldi ve Yüce Heyetin kararına bağ
landı 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahısar) — 
Saym Başkan, Damşma Kurulu önerisi oylanmadı. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, o işlemi sah 
günü yaptık, 

İlk olarak, İçtüzüğümüzün 100 ncü maddesi mu
cibince Hükümet adına Millî Savunma Bakanı sa
ym Ferid Melen, buyurun efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bu, hangi sıra sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 100 ncü mad
desi ve öngörüşme yapıyoruz. 

Buyurun sayın Bakan, 
MİLLÎ SAVUNMA-BAKANI FERİD MELEN 

(C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
mületvekilleri, Sözlerime başlarken, evvelâ şunu arz 
edeyim: Lockheed olayı ortaya çıktığı tarihte ver
diğim demeçte de bildirdiğim gibi, Yüce Meclisin bu 
işe elkoymasında ve araştırma yaptırmasında büyük 
yarar vardır. Hükümet de bugün aynı görüştedir. 
Peşinen arz edeyim; bu araştırmanın yapılması hu
susunda Hükümet, önerge sahiplerinin yanındadır. 

İzin verirseniz, ayrılan 20 dakikadan faydalana
rak, bu önergelerin sıklet merkezini Lockheed olayı 
teşkil ettiği için, evvelemirde, Lockheed olayı mey
dana çıkar çıkmaz Hükümet olarak, Bakanlık ola
rak, Genelkurmay olarak ne tedbirler aldık, neler 
yaptık, olayın cereyanı, seyri nedir ve bugüne ka
dar neler yapılmıştır, bu hususlar hakkında kısaca 
sayın Büyük Meclise izahat arz edeyim. 

Muhterem mületvekilleri, biraz evvel de işaret 
ettiğim gibi, araştırma önergesinin verilmesini gerek
tiren sebeplerin başında Lockheed olayı gelmekte
dir, 

— 112 -
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Silâhlı Kuvvetlerce-1974 ve 1975 yıllarında Lock
heed lisanslı iki F -104 S filosu satın alınmıştır. Bu 
nedenle, önerge üzerinde konuşurken evvelemirde 
bu husus hakkında izahat arz edeyim: Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinin huzurunuzda müzakeresi 
sırasında tenkitlere cevap arz ederken yaptığım ko
nuşmada da izah ettiğim gibi, Lockheed olayı mey
dana çıkar çıkmaz ilk iş olarak, ortaya atılan iddia
lar karşısında, derinliğine ve genişliğine bir araş
tırma ve soruşturma yapılması için Genelkurmay 
Başkanlığıyle birlikte derhal gerekli bütün tedbirleri 
aldık. Aynı anda Cumhuriyet Savcılığı da, basında 
yayınlanan bu konuya ait haberleri ve yazıları ihbar 
sayarak harekete geçti. Gerçeği ortaya çıkarmak 
için adlî ve idarî tahkikat yapılırken, uçak alı-
mıyle ilgili işlemlerin seyrini, Nezih Dural'm ba
şında bulunduğu Altay Kolektif Şirketi tarafından 
yapılan tekliften başlayarak tarih sırasıyle ve ana-
hatlarıyle ve ilgili dairelerden aldığım bilgilere dayalı 
olarak açıkladım. 10 şubat 1976 tarihinde yaptığım 
bu ilk açıklamamda, o güne kadar ıttılaıma ulaşmış 
bilgilere yer vermiştim. Bu açıklamamda, bizim ik
tidarımızdan çok önce başlamış ve sonuçlandırılmış 
ve idarî kademede tekemmül etmiş işlemlerden 
dolayı kimseyi, hiç bir donemi veya hiç Lir kuru
luşu, soruşturma bitmeden, peşin hükümlerle suçla-
mamaya itina gösterdim. 

Bu açıklamamda, olayın seyri ile- birlikte, Bakan
lıkça ve Genelkurmayca derhal araştırmaya ve so
ruşturmaya başlanmış olduğunu, Ankara Savcılığının 
kanunî kovuşturmaya geçtiğini anlattım, «\nierika 
Birleşik Devletleri Senatosu tutanak ve belgelerinin 
hepsinin getirtilip değerlendirileceğini ve araştırma 
konusu yapılacağını tasrih ettim. Bununla da yetin
meyerek, bakanlar ve hükümetler üstünde bir or
ganın araştırma yapmasının yararlı olacağını ve ko
nunun aydınlığa çıkmasını sağlayacağını belirterek, 
Millet Meclisine verilen araştırma isteğinin yerinde 
olduğunu, açıklamamda ayrıca tasrih ettim. 

Açıklamamda» Lockheed Firmasından doğrudan 
doğruya uçak alınmadığı gerçeği yanında, Nezih Du
ral'm başında bulunduğu Altay Kolektif Şirketinin, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Birinci Kıbrıs Ba
rış Harekâtının hemen akabinde, yani 25 temmuz 
1974 tarihinde müracaat ederek, Lockheed lisansı 
altında, İtalya'da Aeritalia Firmasınca imal edilen 
F - İÜ4 S uçakları satmayı teklif etmiş olduğunu açık
ça belirttim, | 
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Şimdi işlemlerin seyrini huzurunuzda tekrar Özet
liyorum. 

Altay Kollektif Şirketi, Lockheed lisansı ile İtalya'
da imal edilen uçakların satışını, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına, Birinci Kıbrıs Harekâtından birkaç 
gün sonra, 25 temmuz 1974 tarihinde bir mektupla 
teklif etmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tekli
fin ciddi bir mahiyet taşıyıp taşımadığı hususunda, 
İtalyan Büyükelçiliği nezdinde bir teşebbüste bulun
muş ve olumlu cevap almıştır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bu teklifi 27 tem
muz 1974 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığına ve 
Genelkurmay Başkanlığı da, konuyu 28 temmuz 
1974 tarihinde Hükümete sunmuştur. 30 temmuz 
1974 tarihinde,, Bakanlar Kurulu, bu uçakiarm alı
mı ile ilgili olarak incelemeler ve temaslar yapmak 
üzere İtalya'ya bir heyet gönderilmesine karar ver
miştir. Sayın Ecevit Hükümetinin bu husustaki ka
rarı aynen şöyledir: «F -104 S uçaklarından bir 
miktarının derhal satın alınması, bedellerinin uzun 
vadeli kredi ile, ileriki yıllarda ödenmesi imkânları 
nın araştırılması için, 1 ağustos 1974 tarihinden önce, 
Hava Tümgenerali İhsan Göksaran, Hava Kurmay 
Albayı Fuat Aydoğan, Maliye Bakanlığı Hazine 
Genel Müdürü Yardımcısı Yüksel Çağlayan'dan ku
rulu bir heyetin, Hükümetimizi temsilen, 5 gün süre 
ile İtalya'ya gönderilmesine izin verilmesi, Maliye 
Bakanlığının uygun mütalaasına dayanılarak Genel
kurmay Başkanlığının 30 . 7 . 1974 tarihli yazısı üze
rine Bakanlar Kurulunca 30 . 7 . 1974 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır.» Kararın numarası: 78 651, 

Heyet 31 temmuz ile 4 ağustos 1974 günlerinde 
İtalya'da Aeritalia, İtalyan Hava Kuvvetleri, İtalyan 
Millî Savunma Bakanlığı ilgilileri ile temaslarım 
yapmış ve dönüşünde, 6 ağustos 1974'te raporunu 
Hava Kuvvetlerine vermiştir. 

Şunu bu arada arz edeyim; bu raporun incelen
mesinden anlaşıldığına göre, heyetin bu temasların
da Lockheed Şirketinin temsilcileri de hazır bulun
muştur. Lockheed Şirketi, uçakların Türkiye'ye sa
tılmasına, Amerikan Hükümetinden müsaade alma
yı, lisans sahibi şirket olarak üzerine almıştır. 

9 Ağustos 1974 tarihinde, zamanın Başbakanı 
sayın Ecevit, Genelkurmay Başkanlığına, Savunma, 
Dışişleri, Maliye,_Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rından alınan teklifin, incelenip, kararlaştırılması
nın uygun olduğunu bildirmiştir. Konu bu suretle 
Millî Savunma Bakanlığına intikal etmiştir. 

file://�/nierika


M. Meclisi B : 74 10 . 3 . 1976 O : 1 

Ağustos 1974 tarihinde, bu nitelikteki alımlara uy
gulandığı üzere, 1601 sayılı REM O Kanunu ile, bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin 7/6946 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının 2 nci maddesi uyarınca, 
Millî Savunma Bakanlığı İkmal ve Tedarik Dairesi 
Başkanının başkanlığında, Genelkurmay ve Millî Sa
vunmanın ilgili kuvvet komutanlığı temsilcilerin
den mürekkep 16 kişilik bir alım komisyunu teş
kil edilmiştir. Bu Komisyona Maliye ve Dışişleri 
Bakanlıklarından da birer temsilci katılmıştır. Bu 
arada, teknik incelemelerde bulunmak üzere 18 ki
şilik bir heyet daha Bakanlar Kurulu kararı ile İtal
ya'nın Torino şehrine gitmiştir. 8 ilâ 14 Eylül 1974 
tarihlerinde teknik seviyede incelemeler yapmıştır. 
Heyetin verdiği rapor ve dokümanları da inceleyen 
Satınalma Komisyonu, Aeritalia temsilcileri, yani 
bu şirketin satış müdürü ve İtalyan Hava Kuvvetle
rinin mümessili ile satınalma müzakerelerine baş
lamıştır. İnceleme ve müzakereler 16 Ekim 1974 ta
rihine kadar sürmüş ve ilk parti 18 adet F - 104 S 
uçağının alınması o tarihte kararlaştırılarak, muka
velesi 16 Ekim 1974'te imzalanmıştır. 

Bilâhara bana verilen bilgiye göre ilk teklifi ya-, 
pan Aîtay Firmasının mümessili - ki bu zat aynı za
manda Aeritalia Firmasının da mümessilidir; daha 
bir çok şirketlerin mümessili olduğu anlaşılıyor - İtal
yan firmasının temsilcisinin refakatinde bu müzakere
lere katılmış; fakat konuşmalara müdahale etmemiş
tir. 

Komisyonun teknik, malî ve hukukî (bölümlerinin 
değerlendirilmesi ve alım karan "komisyonda oy bir
liği ile alınmıştır. Sözleşme Bakanlık adına o tarih
teki müsteşar tarafından imza edilmiştir. Firma adı
na da Aeritalia Firmasının satış müdürü imzalamıştır. 

16 Ekim 1974 tarihli bu sözleşmeye ileride Tür
kiye'nin ihtiyaç duyması halinde, ikinci bir parti 
F - 1C4 uçağının alımı için obsiyon hükmü ve aradan 
geçecek süreye göre fiyatın ayarlanışı ile ilgili bir ay
rı hüküm de konmuştur. 

8-181 uçaktan mürekkep birinci filonun beher 
uçağının birim fiyatı 3» 815 000 dolardır. Yekûn alış 
68 67& ©C0 dolar. Ayrıca 7 milyon dolarlık ta yedek 
parça ilâve edilmiştir. Bıa suretle 75 milyon dolarlık 
bir alım yapılmıştır. Bu paranın ödeme planı; ilk 22! 
milyonu 15 Kasım 1974'te, ondan sonra 1975'e kadar 
sirayet ediyor. Uçakların teslimi de ilk 6 adedi, 28 
Kasım 1974'te, ondan sonra gelen 3 adedi 28 Aralık 
1974'te, sonra gelen 3 adedi 28 Ocak 1975'te yapıl
mıştır. Ondan sonra şubat ve martta verilmiştir diğer 
uçaklar ve mart sonunda teslim tamamlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, ara yerde İtalyan Hükümeti 
ile Hükümetimiz arasında hirde teknik anlaşma yapıl? 
mıştır. Bu teknik anlaşmayı bu arada arz edeyim. 

Bu teknik anlaşmada 15 Ocak 1975 tarihinde Sa
yın Irmak Hükümeti tarafından onaylanmıştır. 

İkinci parti uçak, Amerikan Kongresinin Şubat 
1975 tarihinden itibaren Türkiye'ye ambargo uygu
laması nedeniyle teslim alınamayan Fantom uçakla
rının yerine kullanılmak üzere, birinci mukaveledeki 
obsiyon hakkının kullanılma» Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığı tarafından 3 Nisan 1975 tarihinde Genel
kurmay Başkanlığına teklif edilmiştir, Hükümetimizin 
işe başlamasından iki gün sonra. Genelkurmay Baş
kanlığının 7 nisan 1975 tarihli yazısı üzerine Başba
kanlık birinci mukaveledeki obsiyon hakkının kullanı
larak yeni 'bir F-1C4-S filosunun İtalya'dan satın 
alınmasını uygun gördüğü bildirilmiştir. 

11. — İkinci filo için yapılan müzakereler sonun
da satın alma komisyonunca varılan karar gereğince 
bu defa 22 uçak ve 4 tane de eğitim için ilâve edil
miştir. Bu 22 uçağın alımı ile ilgili sözleşme 6 mayıs 
1975 tarihinde yine komisyonca kararîaştırılmrş müt-
tefikan ve Bakanlık Müsteşar Vekili tarafıtfdan imza
lanmıştır. O tarihte ben ve müsteşarım vazife ile 
memleket dışında bulunuyorduk bu sebeple : 

Satıcı şirket, birinci sözleşmenin 24 ncü madde
sinde öngörülen fiyat eskalationu hükmüne dayanarak 
beher uçak için bu defa 4 690 €C|0 dolar teklif etmiş, 
firma bu teklifi yaparken iki alım arasındaki geçen 
zamanı 14, 3/4 ay olarak hesabetmiş (birinci filo için 
teklif tarihi ile ikinci filo için son uçağın teslim tarihi 
arasındaki süredir bu) alım komisyonu ise, uzun pa
zarlıklardan sonra aradan seçen süreyi yedi aya in
dirmiş (Kasım 1974 yani ilk mukavelemin yürürlüğe 
girdiği tarihle ikinci mukavelenrin başlangıç tarihi 
arasındaki fark 14 ayı 7'ye ittdir«»iş> ve her aya isabet 
öden fiyat artışını da İtalya'daki resmî istatistiklere 
dayamlaraik ayda '% 1,5 olarak hesabediHmiş ve yedi 
aylık süre için eskalation fiyatı olarak % 10,5 fark 
ilâvesi kabul edilmiştir. Bu suretle şirketin istediği 
zammın yarısı kadar bir ilâve yapmak suretiyle anlaş
ma yapılmıştır. Yeni anlaşmada fiyat 4 297 CCO do
lardır. 

Buna beher uçak için ayrıca- 82- bin dolarlık kit 
ilâve edilmiş, yeni tesis ve cihaz 'bedeli olarak. 

Bu alımın teslim planı da 30 Kasım 1973'de baş
layarak her ayda üçer uçak verilmek üzere tertip
lenmiştir. 

- İM -
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Muhterem arkadaşlar, bu arada bir noktaya tek- 1 
r*r işaret etmem yerinde olacaktır; yukarıda belirt- j 
tiğim gibi bu uçakların alımlarının her iki partisi j 
de % 51 hissesi İtalyan Devlet Bankasına ait olan 1 
AeritaMa Firmasına yapılmıştır. Mukavele bu firma I 
ile yapılmış para bu firmaya ödenmiş, uçak bu fir- I 
malardan alınmıştır. Ancak, lisans Amerikan Lock- 1 
heed Firmasına aittir. Lockheed, bu satışlardan I 
royalties almaktadır. Lisans ve royalties karşılığı i 
olarak beher uçak için ne miktarda hisse aldığı bu I 
anda meçhulümüzdür. İlk açıklamamda uçak alımı I 
dölayısıyle Lockheed ile direkt ilişkimiz olmadığı, 
bu nedenle bana verilen bilgi bu yolda olduğu için I 
beyan etmiştim. Bilâhara, Amerika'dan basınımıza 1 
infc&âl eden bilgiler ve bir araya getirilen dosyalar- I 
da mevcut bazı işaretler Lockheed ile Aeritalia ara
sında daha sıkı bir bağ mevcut olduğunu ortaya 1 
kaymuştur, ancak bunun ne ölçüde bir ilişki oldu
ğu bugün dahi tam olarak aydınlanmış değildir, 
bunu araştırmalar ve soruşturmalai ortaya çıkara
bilecektir. 

14. Yine ilk açıklamamda beyan etmiş oldu
ğum gibi Lockheed Firmasının biri 1973 yılında 
diğeri de 1975 yılı içinde olmak üzere Türk Hava 
Yolları Güçlendirme Vakfına, Türkiye'de kurulacak 
uçak sanayii ile ilgili olarak iki defa teklif vermiş
tir. Adı geçen vakıf idaresince incelendiği ve de
ğerlendirildiği anlaşılan bu teklifler hakkında 
TUSAŞ Şirketi yani uçak yapmak üzere kanunla 
kurulmuş olan şirket yakın zamana kadar faaliyete 
geçememiş olduğu için bu teklifler bir sonuca var-
dınlamamıştır. 

15. İzahatımın başında da işaret ettiğim gibi 
Lockheed olayı ortaya çıkar çıkmaz Genelkurmay 
Başfcanhğı ile temasa geçerek, Genelkurmay Baş- I 
kanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı mensuplarından 
kurulu, Sayın Korgeneral Musa Ogün'ün Başkanlı
ğında bir idarî Araştırma ve Soruşturma Komisyo
nunun müştereken teşkili yoluna gittik. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Devamla) — Acaba birirebümeci için süre rica et
sem. 

[BAŞKAN — İçtüzük gerekince mümkün değil 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Eksik bırakmış olacağım Sayın Baş
kan. 

İ BAŞKAN — Biraz muhtasar beyan etmenizi rica 
ediyorum efendim. 

j MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
j (Devamla) — Evet, eksik bırakmış olacağım. Bazı 
I faydalı bügiler var, daha bundan sonra arz edece-
j |im. 
r Bu Komisyona 1968 yılından bu yana Lockheed 
I Firmasından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
i silâh, araç ve gereç alımı yapılıp yapılmadığı; ya-
I pılmış ise şekil ve muhtevaları ve ileri sürülen rüş-
I vet iddialarını araştırma ve soruşturma görevi ve-
I rilmiştir. Bilâhara Komisyonun talebi üzerine bu 
J yetki genişletilerek bütün büyük alımlara yetki 
1 teşmil olunmuştur. 
I 16. 11 Şubat 1976 tarihli bir yazı ile Geneİ-
I kurmay Başkanlığı Başbakanlıktan, Maliye ve Tica

ret bakanlıklarınca Altay Kolektif Şirketinin mev
cut evraklarının tetkike alınması, rüşvet iddiası ile 
ilgili delillerin muhafaza altına alınması için emir 
verilmesi rica olunmuştur. 

17. Bakanlıkça 11 . 2 . 1976 tarihinde Araştır-
I ma ve Saruşturma Komisyonumuzun isteği üzerine 

Lockheed Firmasının yaptığı açıklanan ödeme-
I 1er hakkında Amerikan Birleşik Senatosu tarafın

dan başlatılmış olan soruşturma ile ilgili yazı ve bel
gelerin getirtilmesi hususu da Dışişleri Bakanlığın
dan istenmiştir. Aynı konu Bakanlar Kurulunda da 

I görüşülmüş; Bakanlar Kurulu kararıyle Sayın Baş
bakan Dışişlerine bu yolda talimat vermiş. İsteni
len bu belgelerin bir bölümü VVashingiton Büyükel
çiliğimiz tarafından 14 Şubat tarihinde gönderil
miş ve bunlar Araştırma ve Soruşturma Komisyo-

I nuna tevdi olunmuştur. Komisyonca bu vesikalar 
incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Ayrıca basında, Türk Hükümeti istediği takdir
de rüşvet alanlar hakkında bilgi verileceği, sena
tör Frank Çörç (Church) atfen haberler çıkması 
üzerine konu tekrar Bakanlar Kurulunda görüşül
müş; Washington Büyükelçiliğimizden bu hususta 

j gerekli talepleri yapması istenmiştir. Büyükelçimiz 
de Amerikan Hariciyesi ve Senato yetkilileriyle ge
rekli temasları yaparak aldığı cevapları Hükümeti
mize bildirmiştir. Bu cevaplar da ilgili komisyonla
ra değerlendirilmek üzere verilmiştir. 

Şu kadarını arz edeyim. Gerek ilk ve gerekse bu 
defa gönderilen belge ve cevaplarda Türkiye'de kim
lere rüşvet verildiğine dair açık bir bilgi mevcut de-

I ğüdir, 
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Senato Alt Komisyonu soruşturmanın genişle
tilmesine karar verdiği takdirde yeni belge ve bilgi
lerin ortaya çıkmasının muhtemel bulunduğu ifade 
edilmektedir. Hükümetimiz bu konuyu büyük bir 
ciddiyetle takip etmektedir. Buradaki Amerikan 
elçisi de çağırılarak kendisinden, Amerikan Hükü
metinden bu husus istenmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, izahatımdan anlaşıla
cağı üzere ortaya atılan rüşvet ve suiistimal iddia
ları adlî mercilerce ve idarece Devletin bütün im
kânları seferber edilerek en ince teferruatına kadar 
araştırılmakta ve soruşturulmaktadır. Gerçekler or
taya çıkıncaya kadar, mesele aydınlığa kavuşunca
ya kadar bu çalışmalara hiç şüphesiz devam olu
nacaktır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve Devletin 
üzerindeki gölgenin kalkması için buna ihtiyaç gö
rüyoruz. Ve bu nedenledir ki, Büyük Meclisin bu 
Araştırma Komisyonunu teşkil etmesine biz de gö
nülden katılıyoruz. 

BAŞKAN — Tamamlamanızı istirham ediyorum 
Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — İzin verirseniz bir iki noktaya daha 
değineyim. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Savunma, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde alımların ne suretle ve hangi 
eseslara göre yapıldığını bütçe konuşmamda arz et
miştim, Tahkikat ve araştırma için yararlı olacağı 
mülâhazası ile Sayın Başkan da müsamaha ederse 
birkaç cümle ile buna da işaret edeyim. 

Silâhlı Kuvvetlerin iç alımlarımın % 90'ı 792 sa
yılı Koordinasyon Kararına göre İktisadî Devlet Te
şekküllerinden yapılmaktadır. Bunlar, bütün yiye
cek, giyecek vesaire gibi şeylerdir. Dış alımlarda ise, 
bunların bir kısmı 6246 sayılı Artırma ve Eksiltme 
Kanununa ve 1601 sayılı Kanun, yani RE-MO Kanu
nu mevzuuna girenler de RE-MO Kanununa göre 
yapılmaktadır. 

1601 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Haziran 
1972 tarihînden bu yana dış alımların mühim bir 
kısmı, bu Kanunda tespit edilmiş olan usullere göre 
yürütülmektedir. 1601 sayılı Kanuna göre yapılan 
alımlar, Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanununa ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi de
ğildir. Bu Kanuna göre yapılacak alımların usul
leri; yine kanunun 4 ncü maddesinde verilen yetki
ye dayanılarak 9 . 8 . 1973 tarihli 7/6946 sayılı bir 
kararla da düzenlenmiştir. 

Belirttiğim gibi, mevzuata göre her alım için 
Millî Savunma Bakanlığınca verilen yazılı bir emir
le bir alım komisyonu teşkil edilmektedir, alımın 
özelliğine göre Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savun
ma Bakanlığının ilgili daireleri, ilgili Kuvvet Komu-
tanlıklarınca görevlendirilen personelden oluşmak
tadır bu komisyonlar. Komisyonda görevlendirilen 
personele kaide olarak teknik, malî, idarî ve huku
kî konularda ihtisas sahibi olan kişiler katılmak
tadır ve gerektiğinde, bilhassa RE-MO Kanunu ge
reğince yapılan alımlarda bu komisyonlara Dışişleri 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının temsilcileri de da
vet edilmektedir. 

Kuvvet komutanlıklarınca birinci derecede ita 
amirliği yetkileri içinde yukarıda açıklanan mev
zuat hükümleri ve usulleri içerisinde alım yapmak
tadırlar, 

Alımı yapılacak silâh ve mühimmatın kuvvet 
stratejisi' hedef planında bulunması lâ^ımdir, si
lâhların sistem analizine tabi tutulması lâzımdır, so
nuçların da Genelkurmay Başkanlığınca tasvip edil
mesi lâzımdır ki, bilhassa silâh ve araç alımlarında 
bu hususların hepsi yapılmaktadır. 

Amerika'dan yapılan alımlar, Amerika Birleşik 
Devletleri Satışlar Komutanlığı, FMS dediğimiz teş
kilâtı aracılığı ile yapılıyor. Almanya'dan yaptığımız 
alımlar ise, Alman Savunma Tekniği ve Tedariki 
Dairesi, BWB dediğimiz teşkilât aracılığı ile yapıl
maktadır. Diğer ülkelerden yapılan alımlar, müm
künse devletler kanalı.ile, bu olmadığı takdirde fir
malar tarafından yapılmaktadır. 

NATO kanalı ile yapılan alımlar ise, NAMSA de
diğimiz NATO'ya ait bir alım teşkilâtı aracılığı ile 
yapılmaktadır. 

Alım müzakereleri yabancı memleketteki firma
nın personeli, yani müdürleri ile veya temsilcileri 
ile yapılmaktadır. Sözleşmeler, araya mutavassıt 
ve komisyoncu girmeksizin doğrudan doğruya mü
teahhit firma tarafından aktsdilmektedir. 

Görüldüğü gibi büyük alımlarda mümkün olan
ların devletten devlete veya ilgili devletin vardım 
ve tavassutu sağlanmak sureti ile yapılmaktadır. 

Genel olarak, yabancı firmaların Türkiye'deki 
işlerini takip etmek üzere temsilcileri de vardır. Bu 
temsilcilerin kimler olduğu, temsil ettikleri pro
jeler liste halinde elimizdedir ve bu listeler hiç 
şüphesiz teşkil edilecek komisyona sunulacaktır. 

İzin verirseniz büyük alımlar hakkında iki daki
kanızı daha rica ederek., 
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" BAŞKAN — Sayın Bakan, .istirham ediyorum 
efendim. , 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
Devamla)—İki dakika efendim. 

BAŞKAN — Sayın Savunma Bakanına beni sa
vunma durumunda bırakmamasını rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Şüphesiz yüzlerce kalem alım yapıl
mıştır ve bu alımlar arasında birkaç tane büyüğünü 
zikredeyim; evvelâ 40 adet Fantom alınmıştır, bu 
Fantomlar Mac Donald Firmasından 1972 yılında 
Amerikan FMS Teşkilâtı aracılığı ile alınmıştır. 
1972 yılında.. 

İsviçre'den 40 adet Oerri'kon bataryası satın alın
mıştır ve 20 Ağustos 1972 yılında ilk anlaşması ya
pılmış, kesin anlaşma ise Ekim 1972'de olmuştur. 
İsviçre'deki Oerlikon Firmasından alınan bu ba
taryaların Türkiye'deki mümessili bir mühendistir 
ve mühendis Ahmet Arşay'dır. 

Harpöon güdümlü sistemi satın alınmıştır. Bu 
Amerika'dan satın alınmıştır. Yine aynı firmadan 
- Mc Donald Firmasından - Amerikan FMC teşkilâtı 
vasıtasıyle yapılmıştır, bu alım. Bunun Türkiye'deki 
mümessili, eski bir parlamenter olan Sayın Ertuğrul 
Akça'dır. 

Almanya'dan hücumbot satın alınmıştır. 2 Ağustos 
1973 tarihinde yapılmıştır, bunun anlaşması. Bunun 
Türkiye'deki mümessili, Kâmil Argut isminde emek
li bir tümgeneraldir. Yalnız 1960 yılında emekli ol
muştur. Yani bundan 15 yıl evvel emekli olmuştur. 

Denizaltılar alınmıştır, Almanya'dan. Bu da Al-
manya'daki BWB hükümet teşkilâtı vasıtasıyle alın
mıştır. Bunun Türkiye'deki mümessili, Enis Tokcan 
isminde bir zattır. 

Kesne (Cessna) uçağı satın alınmıştır. Bu yine 
Amerika'dan alınmıştır. Bunun Türkiye'deki mümes
sili; Kesne (Cassna) Aircraft'ın Avrupa mümessilli
ğinden alınmıştır. 

„225 helikopter satın alınmıştır. Bir iki gün evvel 
bir som mevzuu olmuştu bu helikopterlerin alınması. 
Bunun mukavelesi 6 Aralık 1974 tarihinde olmuştur. 
Sanıyorum ki Sayın Sadi Irmak Hükümeti dönemin
de yapılmıştır bu alım. Bunun Türkiye'deki mümes
sili Pan - Türk Ticarettir. 

F-104-S; bunları arz ettim. Bunların Türkiye' 
deki mümessili Nezih Dural'dır. Vaktinizi almayayım, 
buna benzer bir çok alımlar vardır. 

Şunu arz edeyim. Basında bir çok emekli subay 
bu işte komisyonculuk yaptığı iddia edilmektedir. 

Filvaki yaptığımız tetkiklerde bazı emekli subaylar 
mevcuttur. Ama bunların mühim bir kısmı çok eski 
zamanda emekli olmuş 'insanlardır. Yakın zamanda, 
yani bundan bir iki yıl evvel emekli olmuş kimseler 
arasında, sadece bir kaç isme rastladık. O da, resmen 
komisyoncu olup olmadıkları ibelli değil. Çünkü res
men komisyonculuk yapamazlar 5 yıldan evvel. Ay
rıldıkları tarihte bir kanun mevcuttur. Bunlar şüphe
siz varsa, tetkikât ile meydana çıkacaktır. 

Sayın Başkanın müsamahası için teşekkür ediyo
rum. Maruzatımı burada tamamlıyorum. Başkaca, 
gerektiğinde sualler sorulursa cevap arz etmeye hazı
rım. Tekrar ediyorum; Hükümet bu araştırmama 
açılmasına, 'komisyonun kurulmasına taraftardır. 

ıSaygüarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu âdına Sayın Fehmi 

Cumalıoğlu. Buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz kaçıncı sıra

dayız Sayın Başkan? . 
BAŞKAN — İkinci sıradasınız efendim. Gruplar 

adına başka söz alan henüz yok. Arkadaşlarımızın 
bildirmelerini rica eklerim. 

Bu arada Üniversiteler Personel Kanununa oy 
kullanmamış arkadaşlarımızın da oy kullanmasını ri
ca ediyorum. 

Buyurun Sayın Cumalıoğlu. 
M. S. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALIOĞ

LU (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeler üzerinde, Millî Selâmet Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nıza çıkmış bulunuyorum. 

Amerikan Senatosunda Lockheed Uçak Şirketince 
15 ülkeye rüşvet dağıtıldığının açıklanması, hür Batı 
dünyasında bir skaldal fırtınası doğurmuş, bu ülke
lerden bazılarında bir çok 'devlet adamı, bu ithamın 
ağırlığı altında kalmıştır. Gerçeği ifade edelim ki, bu1 

rüşvet suçlamaları memleketimize kadar sıçramış, ka
mu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda ko
misyonculuk ve aracılık yapan şahıs ve firmaları it
hamla kalmamış, güven kaynağımız olan müesseselere 
gölge düşürecek yorumlara, şeref ve 'haysiyetleri çürü-
tefeek sorumsuzca yapılan yayınlara, dedikodulara yol 
açmıştır. 

Üzülerek belirtelim ki, t>azı basın organlarımızda 
yer alan mesnetsiz, sorumsuz, maksatlı ve maksat
sız suçlamalar, dedikodular, uydurma ve yakıştırma
lar, her türlü polemik ve politik cereyanların dışında 



M. Meclisi B : 74 10 . 3 . 1976 O : 1 

ve üstünde tutulması gereken, tarih boyunca ahlâk 
ve fazilet ananesini devam ettiren, bünyesinde en kü
çük- leke kabul etmeyen Silâhlı Kuvvetlerimizin ko
muta zincirine kadar sıçrama cesaret ve temayülünü 
göstermektedir, 

Şanlı tarihi boyunca her türlü şaibeden uzak kal
ma geleneğini sürdürmüş olan kahraman Ordumuz, 
bugün de aynı şuurun ve tutumun içindedir. Nitekim 
Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkan
lığı, iddiaların ortaya atıldığı ilk günden itibaren du
ruma el koymuş, ayrı ayn soruşturma ve araştırma 
heyetleri kurmuştur. Cumhuriyet Savcılığı da ayrıca 
tahkikata koyulmuştur. Uçak, silâh ve malzeme ali
minde yabancı şirketlerin Türkiye temsilcileri ve ko
misyoncuları rüşvet almışlar veya dağttmışlarsa, or
tada haksız irtikâplar varsa, ilgili merciler bunları 
tespit ederek yetkili kaza mercilerine sevk edecekler
dir, 

Öncemizi ilgilendiren rüşvet iddialarına, Türk 
Milleti olarak, Parlamento ve Hükümet olarak has
sasiyetle el koymak gerektiğine, Millî Selâmet Par
tisi Gfupü olarak yürekten inanıyoruz. İlgililerin bu 
konudaki hassasiyetini de takdirle karşılıyoruz. 

Bir hususu belirtmekte fayda mülâhaza ediyoruz : 

Adalet cihazı hükmünü vermeden haysiyetlere ça
mur atmak, fazilet imtihanı vermiş kişileri kamuo
yunda şüphe altında bırakmak örf, ahlâk, kanun ve 
insan haklarıyle bağdaşamaz, îdda ispat edilene ka
dar, itham edilenler masumdur. Meclis araştırmaları 
açılması bu durumu açıklığa kavuşturacağından, bu 
önergelere Grupça katılıyoruz. Önergelerde kötülüğü 
üzerinde durulan rüşvet, gerçekten çirkin bir hadise
dir. Haftalar ve aylardır dünya kamuoyu ve Türk 
umumî efkârını bulandıran rüşvet olaylarının psiko 
sosyal nedeninin önlenememesinin sebeplerini, müsaa
denizle kısaca tahlile tabi tutacağız. 

Rüşvet haksız bir iktisaptır, şahsî bir ihtirastır, 
çeşitlerine göre vaziyefe, hizmete hile katmaktır, mil
let hakkını dolandırmaktır, şahsî çıkarı uğruna Ha
zineyi zarara sokmaktır, beytülmale el atmaktır. Di
nimiz rüşveti yasaklamış, büyük günah ve ağır suç 
saymış; rüşvet alanı da, vereni de lanetlemiştir. Bütün 
dinler felsefî doktrinler, layik hukuk sistemleri rüşvet 
alıp vermeyi kabîh, yani kötü görmüş; bu işi önle
mek için bazı tedbirler düşünmüş ve getirmiştir; fa
kat insanlık tarihi rüşvet hadiseleriyle daima kirlen
miştir. Layik kanunlar ve polisiye tedbirler rüşveti 
önleyememiştir ve önleyememektedir. Zira rüşveti 
materyalist felsefî doktrinler ve maddeci zihniyetler, 

önlemek şöyle dursun, beslemektedir. Bu «laddcci 
felsefeye dayanan maarif programlan ve kültür ya
yınları, öldükten sonra tekrar dirilme, Yüce Allah'ın 
huzurunda hesaba çekilme gerçeğini inkâr ederek, he
lâl - haram mefhumunu bir kenara iterek, aklı kıla
vuz kabul etmekle, kişiyi kendi çıkarı ve faydası peşi
ne yönelterek, mesuliyet duygusuyle manevî ve millî 
değerleri ruhlardan silerek insanı ihtiraslarına esir 
yapmaktadır. 

insan biyopsikolojisinin temel içdügüleri, besi 
içgüdüsü, cinsî içgüdü, bencillik, nefsanî hırs gibi in
siyaklar, hayvanlarla aynı paraleldedir; diğer bir ta
birle bu atavik içgüdüler hayvanla müşterektir. Her 
insanın şuur altında, ruh karanlıklarında engerek yı
lanları gibi çöreklenmiş doyum bilmez ihtiraslar ya
tar. Bu ihtirasları önleyen, dinî inançtır, maneviyat
tır. imandır; muhitten, cemiyetten gelen örf, âdet ve 
ananelerin baskısıdır. Fertte iman zayıfladıkça, ma
şerî vicdanda dinî inançlar söndükçe, kişilerin ruh 
karanlıklarında yatan bu şahlanmış ihtirasları frenle
mek ve önlemek mümkün olamaz. 

Rüşvet alımı, dağıtımı daha çok okumuşlar, refa
ha kavuşmuşlar, bir makama oturmuşlar arasında 
cereyan etmektedir. Fakirler, cahiller arasında rüşvet 
olayları pek ahım şahım bir nitelik taşımamakta ve 
basında da yer almamaktadır. 

Demek ki, yüksek kültür, diploma, refah, servet, 
mevki ve ikbal, rüşvet hastalığını, bu bencil ihtirası 
kişinin ruhundan silmeye yetmemektedir. Bugün rüş
vet yeryüzünde bir uygarlık hastalığı haline gelmiştir. 
Teknolojinin, kalkınmanın zirvesine ulaşan batı ül
kelerinde bugün rüşvet geçer akçe durumuna yükselJ 

mistir. Amerika, İngiltere, Fransa, batı Avrupa ül
keleri bu illetle maluldür; gazeteleri her gün rüşvet 
skandallarıyle doludur. Demirperde gerisi kapalı re
jimlerde ise, karın doyurmak bile rüşvetsiz mümkün 
olamamaktadır, oralardan firar edenlerin eserleri, bu
na birer delildir. 

Maalesef, yurdumuzda da rüşvet hastalığı yaygın
dır. Nesiller, bugünkü materyalist felsefeye dayanan 
maarif programlarıyle yetiştirilmeye devam edildikçe, 
rüşvet ve diğer ahlâkî redaet vakaları çoğalıp gide
cektir. Tek çıkar yol ahlâk ve maneviyata ağırlık ve 
öncelik veren millî maarife dönmektir. Bekçiyi, fer
din vicdanına dikmek ve koymaktır. 

Meclis araştırmaları açılması önergelerine Grupu-
muzun müspet oy kullanacağını arz eder, Yüce Mec
lisi saygılarımızla selâmlarım. M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğ-
lu. 

Demokratik Parti Grupu a'dına Sayın Özer Ölç
men, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın. Başkan, muhterem mlMötvekifcri; 

Demokratik Parti Grupu adına ve önerge sahibi 
Grup Sözcüsü olanak, araştırma önergemiz hak
kında görüşlerifrrtizii Yüce Heyete arz etmek ve Yüce 
Heyetin araştırma açılması konusundaki reyleırtinıi 
rica etmek üzere huzurunuza gelmiş bMutıuıyorurn. 

Muhterem mlletvekileri, Sayın Başkanımızın 
ıtensiıhiyle sıra bizim kanaatimizce ters uygulanarak 
önce Hükümet grupları ve önerge sıahiplerM düınle-
m'öden konuşturuldu: Aslında grupların ve önerge 
saiMplerinin dillenmesinden sonra Hükümetin görü
şünün beMenmesimde ve Hükümettin 'bazı sorulara 
cevap vermesinde daha yarar olundu kanaatinde
yim. Fakat İçtüzükteki protokol sıralamasını esas 
alan Sayın Başkanıımiz 'böyle bir uygulama uygun 
gördüler ve bunu uyguluyoruz. 

Muhterem m!ileitveiklillıleır*i, Sayın Millî Savunma 
Bakanını dinledik, dinlemeye çalıştık. Kendileri 
önergeyi sadece «Lockheed» konusunda verilmiş gi
bi kabul ettiler her halde ki, sadece Lockhaeid ko
nusunda ve zaten gazetelerde bütün teferruatiyle 
dMıediğiimliz, okuduğumuz bilgileri bize tekrardan 
lütfetmek zahmetine katlandılar.' Bizim önergemiz, 
ne sıaldece Lockheed içimidir, ne sadece uçak şir
ketleri içimdir. Tanlk alanlar, tellsliz alanlar, petrol 
mubayaası yapanlar dlahil, kamu kuruluşlariinın tüm 
yurt dışından yaptıkları akmlanın fcomliısyonouliulkk-
rımn hesabını soruyor Demıokratlik Parti burada. 
Burada sadece Millî Savunma Bakanım görmek is-
temezldik; bur alda ıhiç olmazsa bir Başbakan Yar
dımcısı bulunmalıydı eğer konuya ehemmiyet veri
yorsa Hükümet Burada bir Ulaştırma Bakanı bu
lunmalıydı, burada bir Ticaret Bakanı bulunmalıy
dı, burada bir Maliye Bakam (bulunmalıydı. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» »esteri) 

Sayın Mıi'l'lî Savunma Bakanı, Milî Savunma 
Bütçesinde sövledMerimi tekrar ediyor; kemdi düş
tüğü tenakuzu, Hükümıetin içine düştüğü çelişkiyi 
izah etmek için; «Efendim bana o gün o higd ve
rilmişti, onu onun için söyledim Lockheed'le alâka
sı yoktur diye, sonra başka bilgi verildi, başka şey 
söyMiım».. Bir Hükümet böyle beyanda bulunamaz 
muhterem miletvekilerfi. Bir Millî Savunma Ba
kanı, Genelkurmay']n basın sözcüsü değildir, 

Bu sözleriimlizim, ' hiç (olmazsa Hükümete tesiri 
edieriek, burada söyteyeoeM^irrtisze lütfedip cevap 
vermelerini intaç etmesini diliyoruz, 

Muhterem miEetvelklileri, Amerika Birleştik Dev* 
letleri Parlamentosunda yapıilan ıblir araştırma sonu
cu; Amerikan Lockheed uçak firmasının dünyada 
dağıttığı rüşvetlerin açıklanması, birçok ülkenin si
yasî ve sosyal hayatı üzerinde bir şok tesiri yarat
mıştır. Türkiye de, bu dağıtımdan hissıesıine dü
şen 13 rnülyon Türk Lirasının araştırması ile meş
gulken; Lockheed şirketini, birbiri ardına birçok 
uluslararası kuruluşun açıklamaları çorap söküğü 
gibi takip etmeye başlamıştır.. Dünya kamuoyu 
haftalardır, bu sansasyon haberleriyle çalkalanır
ken; ıbazı ülkelerde tahtlar, bazı ülkelerde tahtlar, 
bazı ülkelerde politik koltuMar saianımaktadır. As
lında, sağduyu sahiplerince hissedilen, bazı çevre
lerce de bilinen bu gerçekler, aleniyete vurulmak
la çoğunluğa mal edilmiş ve bu suretle de, meselâ 
bir kapalı BilideTberg Oemtiydöhin burjuvazi sırn 
olmaktan çıkarak kütle çoğuMuklarının duyduğu de
mokratik bilgiler haline gelmiştin 

Lodkheed rüşvet olayına Eniternasıyonel Bilder-
berg Cemiyetinin kurucusu Belçika Prensi Ber-
nard'ın da adının karışmış olması baklanından; Türk 
kamuoyunda olayların, ifşaattan önceki ve sıonraki 
sınırını belklemıek içlin betahs'is bu örneği sieçtkn. 

Muhterem milletvekilleri, aslımda birçok aksa-
malarıyle mücadele etmemiıze rağmen demokrasdUe-
nkı, açık rejimlerim en büyük fazileti, kendi hatala
rını .teşhiir ve teşhis ederek onu düzeltmeye imkân 
sağlamalarıdır., Bu bakımdan, Lockheed rüşvet 
ifşaatı, bir açıdan demokratik düzenle gönül ver-
ımdış ülkelere, rejiimlerdıekli ıaynk otlarını temizlemek 
'için güzel bir fmsat yaratmıştır. Bu fırsatı iyii kul
lananlar, milletlerin kendi kendilerini yönetmeleri 
miminde ideale daha fazla yaklaşmış olacaklar, 
yolsuzluk ve rüşvet girdabından kendini kurtarama
yan ülkeffier ise, demokrasiden daha kötü rejim
lere davetiye çıkartmış olacaklardır.• 

Burada anitrparantez muhterem Millî Selâmet 
Parftisıi Sözcüsü arkadaş anızın beyanlarına da de-
ğimmiefc Myıoruim. 

Ben kendilerimden, Hükümeitin bir kanadı olarak 
bu konulara daha mufassal eğilen bir konuşma bek
lerdim. Burada, sadece, mederiiyeltin ve gelişme
nin rüşvetin töemeli olduğunu ifade eden bir ko
nuşma yaparak indiler.. Bu belki bir görüştür; ama 
her şeyi medeniyete bağlayarak rüşvet olaylarını, 
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sadece medeniyetin bir neticesi gSiibi kabul eıtaı'dk, 
Hükümetin ikinci büyük kanadındaki bir parti için 
Ibüyük bir eksikliktir. 

Ne tedbir düşünüyor MİIî Selâmet Partisi? Rüş
veti önlemek için hangi aksiyonlara girişecektir? 
Hükümet içinde veya Meclis içinde bunu duymak 
Sistendik kendierinden, Göreceğiz bundan sonraki 
oylamalarda inşaiaıh, bakalım maneviyatın tesiri
ni ve rüşvet üzerindeki neticelerini göreceğiz; bek
liyoruz kendilerinden; ümitliyiz, müspet inriba-
larımuz var, göreceğiz. 

Kuruluşunun temelinde; «Devlet idaresinde fa
zileti ıhâkıim kılma» prensibi bulunan paritiımizin, 
Demokratik Partinin Meclis Grupu olarak, bu ba
kımdan ucu ülkemizle de dayanan bu rüşvet ve yol
suzluk iddialarınım incelenip araştırılmasında ve ay
dınlığa kavuşiturulmasında yarar gömdük. 

Aiyrıca, bu araştırmanın sadece bir uçak firması 
için değil, ülkemizle mamuli ve gaiyrilmamul alım 
yaptığımız tüm milletlerarası firmalar için yapılma
sı gereğini -tespit ettik. Bu sebeple araştırma öner
gemizi* Türk Silâhlı Kuvvetleriımizden her nevi ka
mu kuruluşumuzun ve İktisadî Devlet Teşekkülleri
mizin yurt dışı alımlarını kapsayacak geniş bir çer
çeve içinde tuitnıa lüzumunu hissettik. 

Nitekim, Lockheed uçak şirketleriyle başlayan 
rüşvet ifşaatı modası, Boeing, Narltforop, Douglas 
firmalarıyle devam etmiş; konu başka sanayi dalları
na da sıçramaya başlamıştır. 

Ordu Yardımlaşma Kurumumuzun da ortak ol
duğu Gaod - Year lastik firması da, bu zincire en 
son takılan; fakat en nihaî olmayacağını zannettiği
miz bir halkadır, Maalesef Ordu Yardımlaşma Ku
rumumuzun lortağı olan Good - Year lastiklerinin 
de bütün düyada dağıttıkları rüşvetlerin ifşaatına 
'başlanılmış bulunmaktadır. 

Özelikle Türkiye gibi sanalyileşime hamlesinin 
emekleme safhasında bulunan ve harp sanayini he
nüz kuramamış ülkeler için, bu nevi milletlerarası 
şirketlerle ilişkilerin kaçınılmaz .ollduğu ortadadır, 
Bu bakımdan konunun prensibine ve metoduna 
gfırelbillmek için sınırının mümkün nispette geniş tu
tulmasını zarurî gördük. Çünkü, bugün uçakla 
başlayan meselenin, yarın denizatına, tanka, füze
ye, telsize sıçramaması imkânsızdır, 

Sivil sektörde dünya enerji krizi, bloklarıarası 
dış politikayı etkilerken, enternasyonal dev petrol 
sirkelerinin savaşı ve rekabeti muhakkak Türki
ye'de de etkilerini gösterecektir^ 
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j Gemi ve tersane yapımcılığı Türfcyİe'nfın dışa açık 
olduğu Ibir konudur.ı 

Yarın, Türkiye'de, renkli televizyon sisteminin 
patentlinin Fransız mı, Alman mı olması güncel bir 

I konu haline gelecektir. 

Termik santrallerimizin milyarlık ihalelerine bir 
I yandan demirperdeden Polonya iştirak ederken, öte 

yandan Uzak Doğuidan Japonya firmaları teklif 
vermektedirler, Bu şirketlerin, kiminin Türkiye'de 
resmî temsilcileri mevcuttur, kiminin ise temsilcisi 
yoktur., Türkiye'de temsilcisi olmayanların da, 
Parlamentoda destekçileri ve sempatizanları olduğu 
rivayet edilmektedir, Bu yüzden umum Müdürler 
istifa etmektedir, istifaya zorlanmaktadırlar. Hâlâ 

I Hükümetten cevap alamııyoruz bu konuda, 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bravo Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Umum müdür
ler görevden alınacak deniliyor, bir kısmı alınıyor, 
sebepleri kaimuiayuma açıklanmıyor; ama milyonluk 
ihalelerden bahsediliyor ve ihalelerin açılma tarihi 
henüz tespit edilmemiş olduğu, bir kısım firmaların 
mümessillerinin bulunmadığı ifade ediliyor. Bu ko
nu Hükümet tarafından hiç de alınmııyor, sadece 
Loekheed'e cevaplar veriliyor. 

Bir yandan, TIR kamyonu alabilmek için yıl
lardır parasını ödemiş bekleyen nakliye şirketleu 
var, öbür yandan yeğenlere düzünelik TIR kam
yonu filoları tahsis ediliyor. 

I Türk Hava Yolları Yönetim kadrosu aynen fut-
I bol takımı tutar gibi, Fenerbahçe - Beşiktaş - Ga

latasaray ayrımı yapar gibi* Türk Hava Yollarının 
I yönetim kadrosunda Boeingciler, Douıglascıl'ar, ve 
I Loclkheedciler diye üçe ayrılmış durumdadır. Ga

zeteler bunları yazıyor, Ulaştırma Bakanlığından 
I sadece Lockheed idin bir araştırıma yapılıp neticelen-
I diği cevabı alınıyor. 
I Bazı basın paitronlarımızda bu firma tulttma işini, 
I manşetleriyle, makaleleriyle, haberleriyle takviye

den geri kaJllmııyorlar.: Haltta iş rekabete binince, 
birbirinin firması aleyhinde haber imaline kadar ka
muoyunu oluşturma görevlerini genişletebiliyorlar.' 
Eminim ki, bu konuşmanın bir siatın yarın hiçbir 
gazetede çıkmayacaktır. 
, EKREM DİKMEN (Trabzon) — Canın sağ ol

sun Ölçmen,' 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Burada kimler-

I le mücadele edildiğini millete anlatacağız hiç olmaz-
I sa, 
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Öte yandan bazı hamiyetperver hanımefendileri
miz, cemiyete sosyal borçlarını eda eddblmek için, 
bu firraalararaisı rekabetin yaraıttığı ortamdan bilis
tifade bir inşaat yarışına girişiyorlar, 

Bazı kamu görevlleri, teknik alımlardaki me
sul mevkilerini terk eder etmez, emıdklliderim iste
yip, bilâhara bu satıcı firmalara yüksek aylıklarla 
müşavlir oluyorlar. Halbuki, Silâhlı Kuvvetlerimiz
le ilgili bir kanunda, beş, yıl emekliliğinden sonra 
bu nevi firmalarda görev alması kanunen yasaklan-
mışttırj Uygulamada burnun istisnaları olduğunu 
duyuyoruz. 
, İhlale şartaaimelerti, bellli bir mal tasvir eder tarz

da hatzırl'anarak, diğer işiflirakçilfârin kazanması ön
lenerek beli b'ir firmanın kazanması peşinen temin 
ediliyor. 

Muhterem ınilletivekilieri, bütün bu olaylar, Tür
kiye'de duyulan ve yazılan olaylardır. Beflki bu 
olayların her türüne, her demokraltlik ülkede rastta-
nılaibilir; ama demıokraik rejimlerde, bunlar açığa 
çıkar ve hemen rejimin gereği tashfihaltına gidilir. 

Nitekim, Amerika Birleşik Devleıtlerinide başla
yan rüşvet ifşaatı, etkilenen bültün ülkelerin hü-
met ve parlamentolarını harekete geçirmiştir. Bizde 
dıe nıe yazık ki, bu otokanltnoi, bu denetim çalbuk 
ve etkili işleyememiştir, Hükümet, inandırıcı bir 
'saru'ştoflma yürüternemiş, tam tersine koordinasyon
suzluk sonucu bölük pörçük, yetkili yetkisiz bir
takım beyanlar verilmiş ve bu beyanlarla da tenaku
za düşülmüş ve gerçekler tahrif edilmişt/ir. 

Aslında, Amerika Birleşik Devletleri, eğer hak
kında sorutturma açılacağı garantisi verilirse, Bir
leşik Devletlerin Adliye Bakanlığı vasıtasıyle, rüş
vet alanların ismini bildirmeye amalde olduğunu be-
lirtömiştiır, Bizim Hükümetimiz, böyle bir rnüra-
caatöta bulunmuş mudur, bllmiiyorum; ama bu ha
ber gerçekse, Türk Hükümetinin de bir an evvel 
kovuşlturma yapmayı vaat ederek, Amerikan Adli
ye Bakanlığından rüşvet alanların isimlerini istemesi 
gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Millî Savunma 
Bakanının, lüzumsuz yere Türk Silâhlı Kuvvetleri
ni töhmet altında bırakan beyanını eleştirmiştik. Asa
lında, Türk kamuoyuna, gizlemeden, hele o gün
lerin ambargo şartları altında ralbaitlıkla anlatılabile
cek bir uçak alımı, lüzumsuz yere tahrif edilerek, 
birçok yetkili kişi çıkmaza sokulmuştur. Belki Lock
heed uçakları modem uçaklar değillerdir; çünkü, 
öyle olsaydı, İtalya bunları kendi ordusunda kulla-

| nırdij Nitekim, İtalya Hükümeti, Lockheedterin 
kendi ordusunda kui'anutaasına ödenek ayırmadığı 
için, bu firma, bu uçakları Türkiye'ye satmayı yeğ 
tutmuştur. 

Muhtemelen, Amerikan ordusu, NATO'nun en 
son tercih ettiği GF 16'ları (Amerikan) alma yolu
nu terdih edecektir; ama biz o günlerde sıkışık şartlar! 
altmdaıydık: Ambargo bizi bunaltmıştı, Yunan Ha
va Kuvveöerankı güçlenmesi karşısında Kıbrıs'ı ve 
ülkerrM koruma mecburiyeti karşısında belki bu en 
ehven alımdı, alınması gerekliydi. Bu, bu şekilde 
izah edilebilirdi; ama çelişkili beyanlar, maalesef, 
hem Bakanlığı hem Hükümeti, hem de Ordumu
zun kıymetli yetkililerini lüzumsuz yere müşkül du
rumda bırakmıştır.: 

Hava Kuvvetleri Komutanımız, tahkikatın selâ-
• metli bakımından emekliliğini istemiştir, Bu, mesul 

I mevkideki kişiler içlin örnek bir davranıştır. 
I Demokratik Parti Grupunun en halisane temen

nisi, gerçeklerin biran evvel aydınlanarak, suçsuz
ların, lüzumsuz yere zan altında kalmalarının ön-
lenmesidir. 

Muhterem milletvekilleri, mer'i Anayasamız ve 
Meclis İçtüzüğümüz, Meclisimizin, denetim fonk
siyonunu, maalesef, yeterli süraitte ve biçimde icra 
etmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş değildir. 
Araştırma önergelerinin büyük çoğunluğu, bu sis-

I tem içinde, görüşülemeden, dört yıl bekleyerek ka-
düfc olmaya mahkûm durumdadır, Buna rağmen, 

I şükranla belirteyim ki, milfâtimiz'in, rüşvet ve yol
suzluk konusundaki hassasiyetini müdrik olan Mec
lis Başkanlık Divanımız ve bütün siyasî parti grup
larımız, bu usul zorluğunu yenmek içlin günlerce 
fikrî mesai sarf ederek, bu önergenin ve Sayın 
Horitoğlu ve arkadaşlarının verdiği, Loekheed'le il
gili önergenin gündemin 70 nci sırasından alınarak, 

I 1 nci sırasına getirilmesini istisnaî bir muamele olarak 
sağlamışlar ve Yüce Heyetlin reyleri ile de bu teklif 
onaylanmıştır. Bu suretle, geç de olsa, milletimi
zin, biran evvel açıklığa çıkmasını arzuladığı rüş
vet ve yolsuzluklar konusuna Meclisimizin de el koy
ma imkânı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bunu 
gerçekleştlirmedJe bütün siyasî partlerirnfizin işbirliği 
ve dayanışmasını ürnliit verici bir örnek olarak gö
rüyoruz., Bu Meclis Araştırması, Yüce Heyetiniz-
oe kabul edildiği ve seçilen komisyon verimli bir ça
lışma yapabildiği takdirde, Ordumuz dahil, tüm 
kamu kuruluşlarımızın yurt dışından yapacakları 

I alımlar beli bir usule bağlanarak, kamuoyunun 
| denetimime açık hale getirilebilir. 
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Muhterem miflletveMlterîi, temsilcilik, acentalık, 
röprezantanlıfc müessesesi, liberal otonominin, ser-
(be&t ticaret düzeninin ve uluslararası dış ticaretin 
bir unsuru olduğu için, bunu devletlerarası alışve
rişlerde dahi kaldırtmaya imkân yoktur. Ancak, bu 
yalbancı fiirimalaon Türkiye'deki temsiılcileriinin kim
lerden oluştuğu ve hangi statü ve mıeıtoitla çalıştık
ları tespit edildikten sonra, bu temsildlerin, meşru 
ticarî rekabet sınırları içlinde kalarak, mallarını ta
nıtma ve takdim etme Şiran'ları çizilebilir. 

Politikacıların, askerlerim, gazetecilerin, kamu 
görevlilerinin bu temsilcilikleri almaları yasaklanabi-
llr ve haltltâ bu yasaklama, bu kişilerin o görevlerin
den ayrılışından beş yıl iledsli gibi bir süre de uza-
tılalbilir.. Bu acenıta'ların rüşvet gibi gayri kanunî ve 
gayri ahlâkî rekabet yollarına başvurmaları halin
de, tömsiildilik bel'gdeririin iptali gibi, ticarî faa
liyetlerden men gibi cezalandırmalara başvurulabilir. 

ıBu önergeden amacımız, bütün bunları, Araş
tırma Komisyonunun tetkik ve tespitini sağla-
yabilmdktir. Demokratik Parti Grupu olarak, 
varsa suçluların bir an evvel ortaya çıkartılarak, ce-
zalanıdiirılımalarının İsıtıyoruz. Meselenin müphem bı
rakılması dalha çok zarar doğuracaktır. Şüyuu vu
kuundan beter bir ortam yaratılmıştır bugün maale
sef. Özellikle Amerikan silâh ambargosunun devam 
ettiği bir zamanda, Ordumuzun savunma gücünü 
en yüksek düzeyde tutmak, bininci görevimizdir. 
Bu görevi 30 milyar lira ödenek ayırmakla bitirmiş 
sayılmayız. Bunun en iyi şekilde kullanılmasını te
min etmidk ve dendtlemdk de (nasıl Ordumuza bizim 
reylerimizle veriliyorsa) yine bizim M edişlerimizin 
görevidir. 

jBugünün meselesi Lodkheed uçaklarıdır, yarın 
Leopart tanklarının daha büyük bir sorun çıkarma
yacağını, tedbir alınmazsa, kimse garantileyemez. 
Bu bakımdan, meseleyi açıklığa çıkararak, kurulluş-
ları ve yetkilileri rahat görev yapabilir hale getirme
liyiz. Her halde Türk Ordusunun kurufasulye dahi 
mubayaa edemez hale gelmesinden sadece rakipleri
miz memnun olacaklardır. Ama bunu önlememin 
yolu da eş, dost, akraba kayırmak değildir; resmî 
nüfuzunu siyasî sermaye yapmak değildir; idare mec
lisi üyeliklerini, parti ve şahsî çıkarlarına en iyi hiz
met edenlere dağıtmak değildir; teknik avantajlar ye
rine komisyon avantajlarını düşünmek değildir; ba
sın ve yayın organlarını, kamuoyunu aydınlatmak 
yerine, acentalığının aracı olarak kullanmak değil
dir; bir devlet büyüğünün damadı veya oğlu sıfatryle, 

askerlik arkadaşı bakanlara, Türkiye'min şartlarına 
uymayan uçakları aldırıp, sonra da, dünyanın en 
büyük uçak kazasına sebep olmak değildir. 

-EKREM DİKMEN (Trabzon) — Mebuslar açık 
olmalı işte böyle. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Frinıtaş kamyon
larını iflâs ettirirken, akrabalarına, TIR kamyon
ları filolar ılkurdurmak, hiç değildir. Senato seçimle
rini kazanabilmek için, Kayserİ'de, daha hiç uçak 
imal etmemiş bir şirkete uçak fabrikası kurdurduğu 
propagandasını yapmak da, hiç değildir. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — O firma
dan bahsedilmedi, o firmadan bahsedioıedii. O fir
maya ihalayti durduran Ferid Melen'dir. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müsaade bu
yurun, rica ederim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Yurt dışından 
gelen işçilerimizin gümrükte tek bir çakmağına el ko
yup da, ondan sonra, 11 adet TIR kamyonunu Tür
kiye içinde kaybetmiek, hiç değildir. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

iBAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bütün bunlar 
yazılan, çizilen veya bir kısmı kulaktan kulağa fı
sıldanan hususlardır. Açıklık rejiminde her şey 
açıkça olmalıdır. Açıklık, sadece televizyonlarda, 
«Biz, açıklık rejimi taraftarıyız» demekle olmaz; 
buraya gelerek olur, burada açıklıkla olur. Bunla
rı, millet adına açıklığa kavuşturmak da, Millet 
Meclislerinin görevidir. 

Bu bakımdan, Demokratik Parti Grupu olarak, 
önergemize Yüce Heyetin iltifatını rica ederken, 
tekraren, bu istisnaî muamelede bizi desteklemiş 
bulunan Sayın Meclis Başkanımıza Oumihuriyet Halk 
Partisi, Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grup yöneticilerine, 
grupum adına teşekkürü bir borç bilir, kurulacak 
komisyonun yurt yararına başarılı hizmetler ifasını 
niyaz eder, saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. 
sıratlarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Bir hususu ifade edeyim: Sayın Ölçmen söyledi- -

ler, benim konuşma sırası hususundaki tatbikatım, 
hem İçtüzüğe, hem teamüllere, bugüne kadarkti 
usullere uygundur; İçtüzüğe de uygun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — İçtüzükteki proto
kol sırası, Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Şimdi, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 

Saym Mehmet Alıtaıışıyeıdioğhı, buyurun efendim. 
(Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu, Konya 
Milletvekili Özer Ölçmen ve Trabzon MiMtatvekili 
Ekrem Dikmen arasında münakaşalar) 

BAŞKAN — Rica edüyorum Sayın Dikmen, rica 
ediyorum efendim, lütfediniz, rica ediyorum. 

Buyurun Sayın AlıtmışyedioğliU. 
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ-

YEDÎOĞUU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeteni; 

Araşjtırmia önergeleriyle ilgili olarak, Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grapunun öz olarak ve açık 
seçik şekilde görüşlerini belirtmek için huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, ilk günden itibaren. 
uçak alımı ile ilgili iddiaların ve bunun yanı sıra, 
resmî akımlarda izlenen usul ve yöntemlerle ilgili bü
tün konuların geniş kapsamlı bir şekilde Meclis 
Araştırmasına tabi tutulmasını desiteMemiştir. Grupu-
muzun bu görüşü en yetkili ağızlardan, baştan beri 
açık şekilde ifade edilmiştir. 

Oumhuriyetçi Güven Partisi Grupu, bütçe müza
kereleri bitmeden önce, 28 Şubat günü yaptığı bir 
toplantıda, konuyu etraflıca görüşmüş ve rüşvet, 
yolsuzluk iddialarının Millet Meclisinde derinliğine 
ve genişliğine araştırılması yolunda çaba sarf edil
mesini oybirliğiyle karara başlamıştır; bu kararımız 
kamuoyuna açıklanmıştır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu, Meclis Araş
tırmasının, içtüzük hükümleri ve alışılmış usuller yü
zünden aylarca gecikmesine tahammül edilemeyece
ği kanatine vararak, 28 Şubat günü, bildirisinde şu 
hususu da kamuoyuna ilân etmiştir. «Bütçenin kabu
lünden sonra, Millet Meclisi mutad ara verme yolu
na gitmemeli, Meclis çalışmaları aralıksız sürdürül
meli, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili araştırma 
önergelerinin görüşülme sırasının gelmesi beklen
meksizin, bütün diğer önergelerin önüne geçirilme
sini sağlayacak bir. Meclis kararı alınmalı; araştırma 
komisyonu, mümkün olan en kısa zamanda kurula
rak, faaliyete geçirilmelidir.»1 

Grupumuz temsilcisi, toplanan Danışma Meclisin
de bu görüşümüzü savunmuş, gruplar arasında söz 
konusu araştırma komisyonunun öncelikle kurulması 
hususunda görüş birliği hâsıl olmuş ve bugünkü mü
zakerelerin öncelikle yapılması için gerekli usul ka
rarı alınmıştır. Bunu, Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Grupu olarak memnuniyetle karşıladığuıuzı ifade et
mek istiyorum^ 

Bu gibi hallerde, yasama meclisleri dar yorumlar
la, usuiî engellerin esiri haline gelmemeli ve bu gibi 
cngeileri aşarak, araştırma görevi süratle yapılabilme
lidir. 

Millet Meclisimiz, gerekli öncelik kararını .almak 
suretiyle, Grupumıızun arzu ettiği istikamette, Yüce 
Meclise şeref getirecek sorumlu bir davranışta bulun
muştur. 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, Devletin ve onun 
temel organlarından biri olan Parlamentonun 'başta 
gelen görevleri arasındadır. 1973 seçimlerinden he
men sonra, Meclis gündeminin önergelerle ve kanun 
tasarı ve teklifleriyle henüz dolmadığı bir sırada, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, devlet 
hayatında her türlü yolsuzluk ve rüşvetle mücadele 
hususunda alınması gerekli tedbirleri araştırmak üze
re bir Meclis Araştırması yapılmasını Yüksek Heye
tinizden istemiştik. O tarihte, çok yararlı bir müzake
reden sonra, ne yazsk ki, küçük bir oy farkı ile, bu 
araştırma önergemiz reddedilmiştir. Bugün, acı ve 
üzücü şartlar içinde, daha müşahhas, daha somut 
bazı konuları araştırmak üzere komisyon kurulması 
yoluna gidiyoruz. 

Hemen belirtmek isteriz ki, Millî Savunma Bakan
lığı ve Genelkurmay Başkanlığının, idarî bir araştır
ma ve soruşturma komisyonunu hemen kurmuş ol
ması ve bütün evraka el konularak, ciddî bir araştır
ma ve soruşturmaya idarî yoldan haşlanmış bulun
ması memnuniyet vericidir. Araştırma ve soruştur
manın idarî alanda tam bir ciddiyetle yapıldığını gös
teren işaretleri memnuniyetle karşılıyoruz. Kazaî or
ganlar da harekete geçirilmiştir. Ancak, bir parlamen
tonun yapabileceği bazı araştırmaları idarenin ve ada
letin aynı müessiriyet ve aynı süratle yapamayacağı 
haller vardır. Bu itibarla, idarî ve kazaî soruşturma
lar mutlaka Meclis Araştırmasıyle tamamlanmalıdır. 

Sayın Millî Savunma Bakanı, olayla ilgili ilk id
diaların ortaya çıkması üzerine, askerî makamlar
dan aldığı ilk bilgilere dayak olarak yaptığı açıkla
mada,- idarî araştırma ve soruşturmayı yapmak üzere 
bir komisyonun derhal görevlendirildiğini kamuoyu
na duyurmakla yetinmemiş, konuya Meclisin de el 
koyması İüzuimunu aynı açıklamada açıkça beliıt-
miştür. Gerçekten, Sayın Melen, komiyle ilgili ola
rak yaptığı ilk açıklamada meseleye Genelkurmay
ca ve Millî Savunma Bakanlığınca derhal ve önem
le el konulmuş olduğunu belirttikten sonra, Bakank-
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ğın ve Hükümetin de üstünde bir merci olarak, Yüce 
Meclisin konuyu araştırmasında yarar bulunduğunu 
derhal ve açıkça kamuoyuna ilân etmişti. Bugün, Mil
let Meclisi, işte bu kararı alacaktır. 

Hükümet, öte yandan, Amerika Birleşik Devlet
leri Kongresinde, komiyle ilgili olarak mevcut bu
lunan bütün bilgi ve belgeleri ve Lockheed Firması
nın Türkiye'deki faaliyetleri ve marifetleriyle ilgili 
bütün tutanalkları resmen talep etmiş ve Kongre 
Alt Komisyonun da mevcut bilgi ve belgeler ve tu
tanaklar celbedilmiştir. Bugün dokümanlar, idarî ve 
adlî soruşturma mercilerine verilmiştir. Elbette, Mil
let Meclisimizin kuracağı komisyon da bunların tü
münü inceleyip, değerlendirecektir. 

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri Alt Ko
misyonu Başkanı Church'ün bir beyanı üzerine, Türk 
Hükümetinin, rüşvet alanlarla ilgili bütün belgeleri ve 
Amerika Birleşik Devletleri makamlarınca tespit edil
miş bütün isimleri resmen talep ettiğini talimat ola
rak büyükelçiye bildirmiştir. Öğrendiğimize göre, 
Dışişleri Bakanlığı bu yolda ayrıca resmî teşebbüsler
de bulunmuştur. Bütün bu teşebbüslerin sonuçları, 
Millet Meclisinin kuracağı komisyonun bilgisine el
bette sunulacaktır. 

Türk Devleti, yasama, yürütme ve kaza organla
rının bütün gücü ile rüşvet iddialarının üzerine yü
rümeye ve gerçekleri bütün çıplaklığı ile ve ne ka
dar çirkin olursa olsun, bütün acılığı ile ortaya çı
karmaya mecburdur. Söz konusu olan, Türk Devleti
nin şeref ve haysiyetidir. Kursağına haram para gir
miş olan Mm varsa, görevi ne olursa olsun, mutla
ka meydana çıkarılmalı, cezasını ibret verici şekil
de çekmeli ve Yüce Türk Devleti şaibe altında kal
mamalıdır. 

Biz, derinlemesine ve genişlemesine yapılacak bir 
araştırmanın gerçekleri aydınlığa ulaştıracağı inan
cındayız. Devlet hayatında dürüstlüğe ve yolsuzluk
larla mücadeleye büyük önem veren bir siyasî parti 
olarak Cumhuriyetçi Güven Partisi, gerçeklerin or
taya çıkması için kendisine düşen her görevi tam ola
rak yapacaktır. Sayın Melen, bu konuda, hayatı bo
yunca en büyük titizliği göstermiş Devlet adamları
mızdan biri olarak, Bakanlığının yetkileri çerçevesin
de elinden geleni yapmıştır. 

Şimdi, görev Yüce Meclisindir, bizimdir. Bu gö
revi tam olarak yapacağız. Mızrak çuvala girmez. 
elde delil başlangıçları ve belgeler vardır. îyi bir araş
tırma ile, gerçeklerin mutlaka aydınlığa çıkacağına 
inancımız tamdır. 

Özellikle silâh satışı alanında, bütün dünyada ara
cıların ve komisyoncuların geniş marifetler çevirdiği 
bilinmektedir. Bu sebepledir ki, Türk Devletinin öte
den beri izlediği, devletten devlete alım politikası, 
esasında sağlam bir politikadır. Bundan, zaruret ol
madan veya ambargo gibi haller sebebiyle uzaklaşıl-
dığı ölçüde, problemlerle karşılaşıldığı görülmektedir. 
Meclis araştırması, bu konularda izlenilecek en sa
lim usullere de ışık tutacaktır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, araş
tırmanın sivil sektöre de teşmili ve başlıca çok ulus
lu şirketlerin, büyük milletlerarası firmaların tutum 
ve marifetlerinin bütünüyle araştırılması lüzumuna 
inandığımızı da daha önce kamuoyuna açıklamış bu
lunuyoruz. 

Grupumuz, dün, Yüce Meclise yeni bir kanun 
teklifi de sunmuştur. Bu kanun teklifi, sırf askerî 
kesime münhasır olmak üzere, 1928 yılında çıkarıl
mış olan 1339 sayılı Kanunun eskiyen hükümlerini 
günümüz şartlarına uydurmak ve sivil sektörle, ikti
sadî Devlet Teşekküllerini de, kanunun kapsamına 
almak amacını güdüyor. Bu kanun teklifimizle, daha 
önce devlet hizmetinde çalışmış olanların, evvelce ça
lıştıkları dairelerde iş takip etmeleri, komisyonculuk, 
aracılık, müteahhitlik suretiyle eski nüfuz ve ilişki
lerini özel menfaatleri için istismar etmeleri imkânını 
kapamak amacım gütmektedir. 

Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun, haram 
para yemiş ve Devleti zarara somkuş olanların üze
rinden perdeyi kaldırmak yolunda yapabileceği fay
dalı hizmetler yanında, ileride benzeri hallerin te
kerrür etmemesi için alınması gerekli kanunî ve ida
rî tedbirlere de ışık tutacak öneriler getireceğine 
inanıyoruz. 

Bu inançlarla, araştırma komisyonu kurulması yo
lundaki önergelere Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu olarak müspet oy vereceğimizi arz eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hay
rettin Uysal, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, Türkiye gündemin
de büyük boyutlar kazanmıştır. Kapitalizmin kayna
ğında bulunan büyük yaralardan biridir, yolsuzluk ve 
rüşvet, 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Devletçilikte yok 
mu? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Lockheed 
ola'yıyle Türkiye'de de bu konu önem kazandı, belir
gin ve somut bir duruma vardı. Bazı kurumları sarstı, 
kuşkular uyandırdı, değerlerimizi çürütmeye yöneldi. 

Görünen yanıyle, sorun, yalnızca Lockheed Şir
ketinin Türkiye'de uçak alımı, satımıyle ilgili rüş
vet boyutlarının içerisinde değil gibi görünüyor. Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarımız, Grupumuzun 
onayı ile, Lockheed olayı patlak verir vermez, soru
nu, araştırma istemiyle Meclise getirmişlerdir. Parti
miz, yolsuzluk ve rüşvet konularında çok hassastır. 
Bu, Partimizin sağlam temel yapısından doğmaktadır, 
gelmektedir. Millet kesesinden bir kuruşun dahi sar
fını sorma bilinci ve karakterini taşır Cumhuriyet 
Halk Partisi. Demokratik Parti Grupunun verdiği 
araştırma önergesiyle, Cumhuriyet Halk Partililerin 
önergesi birleştirilerek, konunun önemi içerisinde, so
runun boyutları daha da genişlemiş oluyor. Bu haliy
le, Meclîsimiz, çok önemli, yararlı bir görev yapabi
lir, 

Meseleyi daha geniş boyutlarla ele almak konu
sunda istemde bulunan, ;srar eden Demokratik Parti 
Grupuna bu davranışından ötürü teşekkür ederiz. 

Kamu kuruluşlarında, elbet, yurt dışından yapılan 
alımlarda aracılık ve komisyonculuk yönünden araş
tırılması gereken hususlar vardır. Bunlar basına yan
sımıştır, kamuoyunda, söylenti halinde rüşvet olayla
rının zincirinin halkalarıdır. Bu işlerle ilgili ciddî id
dialar ve söylentiler dolaşmaktadır. Sorunun üzerine 
•üzerine gitmek zorunlu hale gelmiştir; F -104 - S so
runu; Amerikan basınında önemli yazılar çıkıyor; 
Amerikan Senatosu raporlarından dünya kamuoyuna 
ilginç haberler yansıyor; Fransız Enterpolü ciddî bil
giler veriyor, bunlar gazetelerde yayınlanıyor. Az ge
lişmiş ülkelerle, kapitalist ülkeler arasındaki ilişkile
rin sömürü çarkları belirleniyor, ortaya çıkıyor. Uçak 
alımlarında, satışlarında, silâh alım ve satışlarındaki 
entrikalar, bunların yerli işbirlikçileri belirleniyor, or
taya çıkıyor; dünyada bunlar, sergileniyor. Türkiye 
de, Nepal'den Kolombiya'ya kadar varan bu rüşvet ve 
yolsuzluklar dizisi içerisinde gösteriliyor. Kapitalist 
ülkeler, siyasal çıkarlarını ekonomik çıkarlarıyle öz
deşleyerek, geri kalmış ülkeleri sömürmeye, bir t>a-
kıma işgal altında tutmaya devam ediyorlar. Oyunun 
bir yanı da budur. Bu da, kalın çizgilerle belirlediği
miz bu husus da, Millet Meclisi tarafından ortaya çı
karılmalıdır. Kamuoyunda, konu, her gün, önemini 
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koruyarak, yeni söylentilere yol açıyor, zincirleme id
dialar ortaya sürülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu araştırma önergesinin 
kapsamı içerisine aldığı konuyu, belirli bir zaman içe
risindeki işlemlere inhisar ettirmekten kaçınmalıyız. 
Böyle bir istidat varsa, bu çok yanlış olur, bütün id
dialar ortaya çıkamaz. Bunun içindir ki, konuyu geniş 
zaman perspektifi içerisinde ele almak zorundayız. İş
lemleri, başlangıcından itibaren izlemeliyiz. Özellikle, 
yalnız uçak alımıyle ilgili değil, uçak sanayii kurul-
masıyle ilgili tüm ilişkiler üzerinde de, seçilecek ko
misyon durmalıdır, özellikle durmalıdır, 

Demokratik Parti önergesiyle, bu konunun geniş
letilmesi yerinde olmakla beraber, kamuoyunun büyük 
duyarlıkla izlediği uçak sorununun sürüncemede kal
maması, büyük bir havuzun içerisinde bir küçük tas 
misali bırakılmaması için gerekli olan işlem, kanımız
ca, şöyle yürütülmelidir : 

Şimdiye kadar, Hükümet adına yapılan açıklama
larda çok çelişkili sözler dinledik, çok çelişkili sözler 
ortaya çıktı; basında yayınlandı, radyoda yayınlandı, 
televizyonda verildi. Şimdi, değerli arkadaşlarım, o 
halde, Lockheed olayı, özellMe üzerine eğilinmesi 
lâzım gelen bir sorun olarak, kurulacak komisyonca 
ele alınmalıdır. Bu çelişkili olan sözler, bu araştırma
nın sonucunda bu çelişkileri süratle ortadan kaldıra
bilecek noktada olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa daha dikkatinizi 
çekmek istiyorum : Burada Sayın Millî Savunma Ba
kanını dinledik. Hâlâ Sayın Bakan, Lockheed Firma
sı ile İtalyan firması arasındaki ilişkilerin niteliğinin 
açıkça saptanmamış olduğundan söz ettiler. Bunu, 
Lockheed ile temasın olmadığı görüşünü - altını ka
lın çizgilerle çiziyorum - bunu, Lockheed ile temasın 
olmadığı görüşünü sürdürmek için söylediler. Bu bey
hude bir gayrettir. Resmî makamlarımız, 1972 tarihin
de uçak sanayii kurma girişiminden beri, dolaylı de
ğil, doğrudan doğruya Lockheed ile temas halindedir
ler. Ayrıca, F -104 - S uçaklarının satınâlınması vesi
lesiyle Roma'ya gönderdiğimiz heyetin yapmış olduğu 
görüşmelerde, Lockheed Firmasının temsilcisi de ha
zır bulunmuştur. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, 
Hükümet, konuyu aydınlığa, berraklığa kavuşturacak 
beyanlar yerine, konuyu daha karanlığa, kapkaran
lığa iten beyanlar tarzını seçmiş görünüyor. Sorun 
böylece daha karmaşık bir biçime dönüşmüştür. 

Sonuç olarak şunu da söyleyebiliriz : Millî Savun-
va Bakanı, kurdukları araştırma komisyonu üyeleri
nin isimlerini bile açıklayabilmiş değildir. Her şey, 
açık rejimde açık olarak, demokraside açık olarak 
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cereyan etmelidir. Eğer, Yüce Meclisin lütfuna mazhar 
olursa, bu araştırma önergesi kabul edilirse, seçeceği
miz milletvekillerini, bu komisyonda görev alacak 
olan milletvekillerini dünya kamuoyu bilecektir. O 
halde, Sayın Millî Savunma Balkanı, Bakanlıkta kur
duğu araştırma komisyonu üyelerinin isimlerini açık
lamaktan niye kaçınıyor? Bu da ortaya jkonmalıdır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Kaç defa ilân edildi., 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, burada bir hususu, görev inancı ile tes
pit etmek isterim. Şükranla belirtmeliyiz ki, Türk Or
dusu cesaretle soruna eğilmiştir; büyük ve soylu bir 
örnek vermiştir, davranışta bulunmuştur. Bir Kuvvet 
Komutanı, konunun her türlü etkiden uzak olması ge
rektiğini düşünerek, tahkikatın her türlü şüpheden 
arındırılmış olarak yürütülebilmesi için görevinden ay
rılmıştır. Ordunun gösterdiği bu duyarlıkta, böylesine 
konularda nasıl hareket edilmesi lâzım geldiğini belir
leyen büyük dersler vardır. Özellikle, Devlet adam
larımızın alacağı büyük dersler vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu önerge
nin kabul edilmesi lehinde oy vereceğiz ve kapita
lizmin menşeinde, kaynağında bulunan rüşvet ve yol
suzluk olaylarından Türkiye'yi arındırmak ve mesul
leri, sorumluları varsa, onları yargı organlarına tevdi 
etme görevini yapacağız ve biz Cumhuriyet Halk Par
tililer olarak, böylesine olayların peşini bırakmayaca
ğız. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye var mı 

efendim?.. (Sıralar arasmdna «Var, var» sesleri) Rica 
ediyorum, oylamaya katılınız. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan Oğuz, 
buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ülkemizin çok önemli bir konusunda ve ortaya 
çıkan büyük bir sorun üzerinde araştırma önergesi 
verilmiştir. Adalet Partisi Grupu olarak araştırma 
önergesinin lobinde oy kullanacağız. 

Gerçeklerin bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmasın
dan yanayız. Haysiyetli, şerefli insanlar, hiçbir za
man, hiçbir şeyin arkasına saklanmak ihtiyacını his
setmezler. Adalet Partisi Grupu olarak, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin, sadece Lockheed'le ilgili değil, onun 
dışındaki bütün alımları üzerinde ciddiyetin, hassa

siyetin gösterilmesini istiyor ve bu konudaki araştır
maların genişletilmesini arzu ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi Grupu, Lock
heed meselesi çıkmadan önce, kendi grup bünyesin
de, bu konuda hassasiyet göstermiş, Hükümetin han
gi konularda dikkat göstermesi, hassas davranması 
gerektiği üzerinde uyarılarda bulunmuş ve bazı ko
nularda da tedbirler almıştır. 

Şimdi biz, bu araştırma önergesiyle.'birlikte, han
gi zaruretlerin F -104 - S uçaklarını almaya Cumhu
riyet Hükümetlerini zorladığını öğrenmek istiyoruz. 

F - 104 - F uçaklarının modeli konusu, NATO bün
yesi içerjsinde, ilgili devletlerden hangileri üzerinde 
F -104-F uçaklarının servis içinde, hangilerinin de 
servis dışında bırakıldıklarını da öğrenmek istiyoruz. 

Bunlardan sonra, F-104-S uçaklarının memle
kete getirilmesi, satınalınması konusundaki zaruretle
rin de bu araştırma ile meydana çıkmasını istiyoruz. 

Ayrıca, silâh alımında, tank konusunda, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin diğer malzemeleri konusunda, di
ğer NATO ülkeleriyle veyahut onların dışındaki ül
kelerle yapılan satış mukavelelerinin mukayese edil
mesini istiyoruz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, bu alımlarında, diğer ül
kelere nazaran farklı ödemeler yapmış mıdır, yapma
mış mıdır? Bunların da meydana çıkmasını istiyoruz, 

Bir hususta Sayın Bakandan istirham edeceğim 
konu vardır : Buradaki konuşmalarında, «Ben, F - 104 
uçaklarının ikinci partisini alırken, burada bulunmu
yordum; bu satmalına muamelesinde benim imzam 
yoktur, Müsteşarımın imzası yoktur, Müsteşar Mua
vini imzalamıştır» diye ifade ettiler, yanılmıyorsam. 
Şayet kendileri yurt dışında bulunuyor idilerse, her
halde yerlerine ikame ettikleri bir bakan arkadaşı 
olacaktır ve bu bakan arkadaşı da, bu anlaşmayı im
za etmiş bulunacaktır. Acaba, bu bakanın imzası ol
madan mı alınmıştır, yoksa sadece Müsteşar Muavi
ninin imzasıyle mi yetinilmiştir? Bu konunun da açık
lığa kavuşturulmasında fayda mütalaa ediyorum. 

Adalet Partisi olarak, açık rejimlerde her şeyin 
açık, millet kürsüsünden, millete, hesabın kuruşu ku
ruşuna verilmesinden yana olduğumuzu beyan etmek 
istiyor, önergenin kabulünü rica ediyorum. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Bir talebiniz mi var Sayın Bakan? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(C. Senatosu Van Üyesi) — Söz rica ediyorum müm
künse. 
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BAŞKAN — İçtüzüğe göre, söz vermem mümkün 
değil Sayın Bakan. 

'MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, bazı tav
zihler yapmak mecburiyetindeyim. Çünkü, Demokra
tik Parti Sözcüsü bazı ithamlarda bulundular ve çe
lişkilerden bahsettiler; seçimleri kazanmak için, Kay-
seri'de uçak fabrikası yapmak istediğimizden bahset
tiler. Bu noktaya münhasır olmak üzere açıklamalarda 
bulunmak için söz rica ediyorum. 

IBAŞKAN — Evet... Bu, ifade buyurduğunuz ko
nulara münhasır olmak üzere açıklamada bulunmanı
zı rica ediyorum. Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, teşekkür 
ederim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demokratik Parti 
Sözcüsü, benim, sadece Loockheed konusu üzerinde 
durarak, önergede bulunan diğer konular hakkında 
söz söylemediğimi, Hükümetin hiçbir şekilde bu hu
suslarda cevap vermediğini ileri sürdüler. 

20 dakikalık zaman içerisinde, müşahhas hale ge
len ve kamuoyunda büyük akisler yapan Loockheed 
üzerinde durdum; zamanım imkân verseydi, diğer ko
nular hakkında da Yüce Meclise Hükümet adına bilgi 
arz edebilirdim. 

Yalnız, şunu beyan ettim : Hükümet bu araştır
mayı istemektedir, taraiftardır. Bunun manası, araş
tırma önergesi içerisinde bulunan bütün mevzuların 
incelenmesini istemektedir ve elbette, Hükümet, o va
kit, komisyonun emrinde olarak, gereken bilgileri, 
izahatı Meclise ve yüce komisyona verecektir. Bina
enaleyh, zaten, burada zaman müsait değildir ki, bü
tün bu konular hakkında geniş bilgi verelim. Hükü
met bundan kaçınmamıştır, bu sebeple bu bilgiler bu
rada arz edilememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sayın sözcü - başka bir ar
kadaş da temas etti buna - benim çelişkili şeyler söy
lediğimden baihsetti. 

'Ben, çelişkili bir şey söylemedim. Tekrar, o ilk 
beyanatım okunsun, şimdiki konuşmalarımla karşılaş-
ürılsın; ilk beyanatımla şimdiki arasında bir tek fark 
var : İlk beyanatımda eksik bilgi vardır. O tarihte 
Loockheed ile bu uçağı aldığımız firma arasındaki 
münasebeti hakkında - itiraf ediyorum, samimî ola
rak - bugün mevcut olan bilgiler mevcut değildi, bil
miyordum. Ama, gene beyan ettim o tarihte : Uçak, 
Loockheed lisansı ile alınmıştır, yani, uçak, Loock
heed lisanslıdır. Elbette, lisans sahibinin bazı hakları 
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I vardır ve Loockheed Firmasının mümessili, Hüküme
te müracaat etmiştir o tarihte, bu uçakları satmak is
temiştir. Bunlar benim beyanlarımda var, ama üzerin
de durulması gereken nokta bence bunlar değil. Eksik 
beyan verilmiş verilmemiş, beyanda fazlalık varmış 
eksik varmış, bunlar değil. Üzerinde durulması, lâzım 

I gelen, bir hükümetten beklenen şey şudur : Böyle bir 
I olay karşısında Hükümetin tutumu ne olmuştur? Ba

kanlığın tutumu ne olmuştur? Eğer orada bir eksiklik 
varsa, o vakit muaheze etmeye hakkınız var. 

Ne olmuştur tutumumuz? Birinci günden itibaren 
komisyon teşkil ettik, derhal. 

Bir afkadaşım, «Komisyon üyelerinin isimlerini 
sakladınız» diyor. 

I İsimlerini saklamadık, zamanım müsait olsaydı, 
söylerdim. Bunu daha evvel ilân ettik. Şimdi söyleye
yim : Korgeneral Musa Öğün, Tuğgeneral Adnan 
Sarper, Levazım Albay Abdullah Öztürk, Hâkim Al
bay Emin Menteşoğlu, Hâkim Albay Tahsin Özgen. 
Yani, bu isimleri saklamakta ne faydamız var ki, bir 
arkadaşımız hemen tenkit maddesi olarak bunu ileri 
sürüyor? 

Sayın arkadaşlar, bu hadiseyi gizlemekte ne fay
damız var? Bu muamelenin % 90'ı, % 95'i bir başka 
hükümet zamanında cereyan etmiştir. Ben, peşin hü
kümle, «Efendim, suiistimal vardır» diye bir iddiada 
bulunabilir miyim? Bulunsaydım, haklı olabilir miy
dim? 

Sonra, bulunmamakla, arkadaşlarım, işte hadise
yi biraz gizlemiş mizlemiş... Kimi korumuşum? O ta
rihteki Ecevit Hükümetini mi korumuşum? Bunda be
nim ne faydam var? Eksik söyledimse, nihayet, o hü-

I kümeti korumuşum. Bir hayrım var mı, böyle bir şey 
düşünülebilir mi? Bütün bunlar, komisyonun tetkik
leri sırasında meydana çıkacaktır bütün açıklığıyle. 

Bu anda da söylemediğim şeyler var. Faraza, bir 
tanesini söyleyeyim, vakit bulamadım söyleyemedîm 

I ama, komisyonda söylemekte fayda olduğu için söy-
I lemedim belki : Bu uçakları alacağımız zaman, Sayın -. 

Işık belki hatırlar, bilmiyorum kendisine intikal et
miş mi, etmemiş mi, Fantom teklifi de yapılmıştır. Ra-

I kip firma olarak, Fantom teklifi yapılmıştır; fakat o 
I bir tarafta bırakılmıştır, bu uçaklar alınmıştır. 

Şimdi, bunu söylemedim diye, niçin söylüyorum 
biliyor musunuz, komisyon tetkikatmda meydana çı
kar, belki, «iBakan gizledi» dersiniz diye söylüyorum. 
Bu anda bunu söylemekte fayda yok, nihayet komis-
yonın tetkikleri sırasında belki faydası olur, ama bu 

1 sebeple söylüyorum, bir itham maksadıyle değil. Yani, 

127 — 



M. Meclisi B : 74 10 . 3 . 1976 O : 1 

'bunlar, pazarlık yapılırken, Fantom uçaklarını da tek
lif etmişlerdir o. Daha üstündür ama alınmamıştır bu 
alınmıştır. Benim bunu tutmakta bir faydam yok şah
ken; zamanımda cereyan etmiş muameleler değil. 

Arkadaşlarımız bir şeye temas ettiler : Kayseri' 
de seçim kazanmak için, orada uçak yaptırmayı ilân 
etmişiz, sonra yapmamışız. 

Muhterem arkadaşlar, o işin içyüzü şu : Ben Mil
lî Savunma Bakanı olarak, tahkik edilmekte olan işler 
'hakkında... 

ALİ NEJAT ÖLÇFJN (İstanbul) — Bu yeni bir 
konuşma değil ki! 

iBAŞKAN — Yeni bir konuşma değil efendim. 
«Seçim propagandası olarak kullandı» dendi. Bu, sa
taşmaya örnek olarak gösterilebilir herhalde? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — ...derinliğine bilgi arz etmekte fayda 
görmüyorum. Yalnız, durum şudur..< 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu hususta ikinci defa görüşme mi açacaksınız? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 70 noi maddesi
ne göre söz verdim Sayın Ölçen; ikmal buyuruyor
lar, müsaade buyurun efendim., 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Hava Kuvvetlerimiz, Kayseri'de mev
cut tesislerde ki, uçak imal edilebilir, daha doğrusu, 
monte edilebilir tesislerimiz vardır; bundan 30 sene 
evvel kurulmasına başlanmıştır. Bundan faydalanmak 
lâzımdır. Orada, nakliye uçaklarım satınalmak yerine, 
Türkiye'de monte ederek yaptırmayı düşünmüştür. 
'Bir inceleme yapmış, Air Metal diye hir Alrro»*- ar
ması çıkmıştır, bir mühendislik firması, yeni uçaklar 
geliştiren bir firma.., 

ÖZER ÖLÇMFJN (Konya) — Hiç uçağı yok ama, 
yapılmış hiç uçağı yok. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Evet, yok, tamam. Geliştirmiştir, bu
nu yaptırmak istemiştir. İncelemelerini yapmış, per
formans incelemelerini yapmış ve nihayet bunu al
maya karar vererek, Millî Savunma Bakanlığına sa
tmalına muamelesi yapmak üzere Genelkurmay ka-
nalıyle göndermiştir. Bakın, açıkça ifade ediyorum. 

Elbette, bir kuvvet komutanlığı, bir tip uçak seç
miştir; bilhassa teknik hususlar hakkında Millî Sa
vunma Bakanlığı fazla bir şey söyleyemez, kararı on
lar veriyor. Silâh tipini, malzeme tipini vesaireyi; ça
resiz, Genelkurmay veyahut ilgili kuvvet komutanlığı 

verecektir. Millî Savunma Bakanlığı, nihayet, huku
kî vesaire açıdan tetkikler yapar, ihalesini yapar. 

Biz tetkik ettik, bunun üzerinde çalışmalar yaptı 
bu komisyonumuz. Uçmamış olması bizim de dikkati
mizi çekti. Bilhassa Almanya ile yaptığımız muame
lelerin izahatında arz ettim; Alman Savunma Bakan
lığının tek tip bir teşkilâtı var. BWB denen bir teşki
lâtı var. Bu teşkilâttan sorduk. «Garanti eder misi
niz?» diye bu teşkilâttan sorduk. Bu teşkilât bîze, 
«Hayır» dedi, «Garanti etmem, tanımıyorum.» Bu
nun üzerine derhal muameleyi durdurdum ben; mil
letlerarası bir ihale mevzuu getirmek lâzım dedim. Ge
nelkurmayla mutabı'k kalarak, milletlerarası bir ihale 
mevzuu yapıp başka firmalardan teklif istedik. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ama Milliyet Gaze
tesine beyanat verdiniz, Kayseri'de uçak fabrikası ku-
fulacağı hakkında. Bu seçim yatırımıdır. 

BAŞKAN — Efendim, açıklıyor, Sayın Ölçmen 
açıklıyor, lütfen. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Müsaade buyurun, evet, evet beyanat 
verdim. Şimdi de söylüyorum, Kayseri'de uçak yapı
lacaktır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bunun sataşma ne
resinde? Bunu siz takdir edemezsiniz Sayın Başkan. 
Sataşma değildir, benim söylediklerimi teyit ediyor. 

'BAŞKAN — Efendim, «seçim yatırımı olarak» di
yorsunuz, rica ediyorum, 

'MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Şimdi de söylüyorum, Kayseri'de uçak 
fabrikamız vardır. Kayseri'de uçak yapılacaktır; is
teseniz de istemeseniz de yapılacaktır, bunu söylüyo
rum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Niye istemeyelim? 
Niye istemeyelim? Ama bir tek uçak imal edilmemiş 
'bir fabrikadır. Yaptıramazsınız, seçim yatırımı olur 
bu. 

'BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin Sayın 
Ölçmen, rica ediyorum efendim, rica ediyorum efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) •— Seçimle hiç alâkası yoktur. Kayseri'de, 
dediğim gibi 30 seneden beri kurulu bir fabrika var
dır, o fabrika uçak yapılmasına müsaittir, o fabrika
yı geliştirerek Kayseri'de uçak yapmak lâzımdır. Ama 
beriki uçağı niye yapmadık? Beriki uçağı Almanlar 
garanti etseydi, elbette ki ihale mevzuu olurdu; ama 
garanti etmedikleri için, milletlerarası ihale mevzuu 
yaptım ve ben yaptım onu. Müsaadenizle. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, Sa

yın Millî Savunma Bakanı, bu mütemmim izahatın
da, «Bir başka hükümet zamanında geçmiş olan olay
ları mı koruyacağım?» dediler ve bu şekilde de o hü
kümet zamanında bazı şeylerin cereyan edebilmiş ola
bileceğini de ortaya koydular. Bir yerinde de, beni 
itham ederek, «Olaydan haberleri var mıdır, yok mu
dur?» dediler. Bu hususta izahat vermek için müsaa
denizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hatırlayabilir dedi. % 95'i de o za
manda olmuştur dedi; «ama ben bir kasıtla söylemi
yorum» dedi ve tasrih etti. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Ben bu işin da
ha aydınlanması icabettiği bakımından... 

BAŞKAN — Hayhay buyurun efendim, konu ile 
ilgili olması itibariyle buyurun Sayın Işı'k, 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ben de sataşmadan 
dolayı söz istiyorum Sayın Başkan, 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

'Bugün muhtelif grup sözcülerimizin beyanların
dan anlaşılmıştır ki, Yüce Meclisimiz bu konunun 
ariz amik araştırmasıyle mutabıktır. Onun için ben bu 
hususta fazla bir şey söylemeyeceğim. Yalnız bir şeye 
dikkat ediyorum; Sayın Millî Savunma Bakanımız 
her seferinde Loockheed olayından bahsedilirken, «Bu 
işin mebdei Ecevit Hükümetidir» diyorlar. Bu yanlış 
yanılgıyı ortadan kaldırmak zaruretini duyuyorum. 
Bir defa şunu bilmek lâzımdır ki, hiçbir zaman Ame
rika'da rüşvet olayı, F - 104 uçakları Türkiye tara
fından alındığı tarihten itibaren başlamıştır denme
miştir. Bunun tamamen aksidir. Denmiştir ki, bizim 
yaptığımız incelemelere göre, Lockheed firması 1970 
senesinden beri, - 5 - 6 senelik bir süre içinde, muhte
lif memleketlerde, bunun içinde Türkiye de dahil - rüş
vet vermiştir. Böyle bir durum mevcut iken, bugünkü 
Hükümet; Türkiye'de Lockheed tarafından bir rüşvet 
verilmiş ise, bunu sadece 1974 Temmuzundan itiba
ren vermiş olabileceği faraziyesinden hareket etmek
le, bir hatada bulunmuştur. Hükümetimizin bu işi cid
diyetle araştıracağından şüphe etmek istemiyorum, 
yalnız Hükümet bu beyanında ısrar ettiği sürece, bu 
husustaki niyetinin, kendisinin Ecevit Hükümeti zama
nında bir iş yapılmış olup olmadığını ortaya koyma
ya, Lockheed firmasının bir rüşvet verip vermediğini 
ortaya koymaktan daha fazla özen gösterdiği intiba
ını vermektedir 

I Değerli arkadaşlarım, şu hususta kimsenin bir kuş-
I kuşu kalmamıştır, kalmamalıdır. Eğer Türkiye'de 
I Lockheed firması tarafından bir rüşvet verilmiş ise, 
I Türk Ordusunun sizin tarafınızdan savunulmasına 
I herhalde ihtiyacı yoktur beyefendi. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ben 
I bir Türk vatandaşıyım. 
I BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın Işı'k, 
I her milletvekili şüphesiz bu savunmada hisse sahibi

dir. 
HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Şimdi, bura-

I da biraz ciddî konuşmamız lâzım. Memleket konu-
I sunda; burada bir tane kuvvet kumandanı istifa et-
I mistir. 

fBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sizin 
I zamanınızda alındı. 

HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Burada bir 
I kuvvet kumandanı istifa etmiştir. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Yürekliyseniz is-
I tifa edin. 

HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Burada Genel-
I kurmay Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılmış-
I tır. Bundan sonra hâlâ siz gelip bana bunları söyler

seniz, sizin niyetinizin ne olduğu çok iyi anlaşılır. 
İBRAHİM, BEHRAM EKER (Balıkesir) ~ Ne 

I var bizim niyetimizde? 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Eker. 
HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Ben zatıâli--

nizden bahsediyorum. (Ayağa kalkmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Aykul, oturun efendim; Sa

yın Aykul, oturun efendim. Ben vazife yapıyorum. 
(Gürültüler ve karşılıklı tartışmalar). 

I Sayın Işık, itina ile Sayın Bakan beyanda bulun-
I du. Ben «Açıklığa kavuşsun, konuyla ilgilidir» diye 
I size söz verdim. Sanıyorum ki, Sayın Bakanın beyanı-
I m çok aşan ifadelerde bulunuyorsunuz. 

HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Hiç zannetmi-
I yorum Sayın Başkanım. 
I BAŞKAN — Yani Sayın Bakanın kastını ve beya-
I nını çok aşan kabulde bulunuyorsunuz. 

HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Sayın Başka-
I nım, değerli arkadaşımız Millî Savunma Bakanı dedi

ler ki «Eğer bir olay olmuşsa, bu olayın % 90 veya 
% 95'i Ecevit... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
I (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Muamelenin 

% 95'i. 
HASAN ESAT İŞIK (Devamla) - «Muamelenin 

I % 90 veya % 95'i Ecevit Hükümeti zamanında ol-
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muştur.» Bendeniz de diyorum ki, burada tahkik edi
len sorun F 104 uçaklarının satın alınması sorunu de
ğildir. Burada söz konusu olan konu; Lockheed fir
ması tarafından rüşvet alınmış mıdır, alınmamış mı
dır? Bu da, uçak sanayiinin kurulması tarihinden itiba
ren başlar. Böyle bir durum olduğu halde, değerli 
arkadaşım Millî Savunma Bakanının hâlâ, «Eğer bir 
olay var ise, bir muamele var ise bunun % 90'ı -
ı% 95'i Ecevit Hükümeti zamanında geçmiştir» diye-
memesi lâzımdır. Benim kendisinden istirhamım, 
burada niyetini aşmış bir beyanda bulunduğunu ifa
de etmesidir. Çünkü, eğer Hükümet yalnız ve yalnız 
konuyu F 104 uçaklarından itibaren inceletmekte di
retiyorsa, şimdiden itiraf edelim. Hükümet hiç bir ye
re varamayacaktır. Ne ortaya hakikati çıkartacaktır, 
ne de Ecevit Hükümeti üzerine en ufak bir gölge 
kondurabilecektir. Her hükümetin üzerine gölge kon-
durulamaz; buna yakışan hükümetler vardır, buna 
yakışmayan hükümetler vardır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkanım fazla vaktinizi almak istemiyo
rum; fakat şunu açıkça belirtmek istiyorum: Lockheed 
olayı F 104 uçaklarının satın alınmasından itibaren 
başlamamıştır Uçak sanayiinin kurulması girişimin
den itibaren başlamıştır. 

bir terkipte olması gerekmez miydi? Bu suali de söy
lemek istiyorum. Bu heyet bidayette açıklanmış ol
saydı, belki de kamuoyuda bu kadar önemli bir ko
nuda tatmin olurdu. Muhakkak ki kabiliyetli arka
daşlardır, bazısını ben şahsen tanıyorum ve her bi
risinin gayet değerli kimseler olduğundan hiç şüp
hem yok; fakat yalnız Orduda değil, her yerde böy
ledir; muayyen seviyede kimselerin bir davranışı 
tahkik edileceği zaman, onların üstünde olabilecek 
düzeyde bir heyet kurulması gerekir. 

Bu bakımdan da eğer izin verirlerse kendileri
nin, konunun önemiyle mütenasip bir heyet teşkil 
etmemiş oldukları kanısında olduğumu da arz etmek 
istiyorum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, sa

taşma vardır, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, mesele, gruplar.. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim bir dakika, Başkanın bir 

beyanı olamaz mı Sayın Ölçmen? 
Bütün gruplar böyle bir araştırma komisyonu

nun kurulması lehinde olduğunu ifade etti. Bu ko
misyon, Meclisçe kabul edilecek sayıda ve çalışma 
süresi içerisinde konuyu enine boyuna inceleyecek, 
getirecek. Bu bakımdan Bakanlığın kendi bünyesin
de kurduğu bir komisyonun müzakeresi burada ya
pılmıyor Sayın Işık. 

Rica ediyorum. 
Sayın Ölçmen, buyurun. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Bakan, be

nim sözlerimde sataşma olduğu gerekçesiyle söz 
alarak kürsüden. Demokratik Partinin karşı olması
na rağmen uçak fabrikasının kurulacağını beyan et
tiler. Bu beyan Demokratik Partiye sataşmadır. De
mokratik Parti uçak sanayiinin kurulmasına karşı 
değildir. Grupumuza sataşma olduğu gerekçesiyle bu 
hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen?. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Hükü

mete bir soru sormak istiyorum izin verirseniz? 
BAŞKAN — Görüşmemizde soru yok efendim. 

Özür dilerim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Bakan 

iki defa konuştuğu için her halde.. 
BAŞKAN — Bakan iki defa konuşmadı efen

dim. Demin de arz ettim efendim: İçtüzüğün 70 nci 
maddesine göre Sayın Bakanın açıklama, düzeltme 
hakkı vardı onu yaptı. 

Değerli arkadaşım Millî Savunma Balkanından tah
kikatı bu nebzeden itibaren başlatmasını, konunun 
açıklığa çıkması bakımından, tekrar istirham ediyo
rum. 

İzin verirseniz, bir ikinci hususa daha değinece
ğim. O da, bu işi tahkikle görevlendirilmiş olan ko
misyon. «Bu komisyon açıklanmıştır» dediler. Fakat 
gazetelerde hepimiz okuduk, gazeteci arkadaşlar git
mişlerdir, komisyon üyelerinin adlarını öğrenmek is
temişlerdir.. 

BAŞKAN — Bu sataşma konusu dışında Sayın 
Işık, rica ediyorum. 

HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Demin Cum
huriyet Halk Partisinin sözcüsü. tarafından yapılmış 
olan bir açıklamaya beyan teşkil ediyor. 

BAŞKAN — Sayın sözcüye mukaibil, sayın Bakan 
da «İsimleri bunlardır, vakit tasarrufu nedeniyle açık-
layamadım» dedi. 

HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Bunu bırakı
yorum.. Bir şeye değmeyim. 

Bu konu, görülmüştür ki, bir kuvvet kumandanı
nın emekliliğini talep etmesi boyutuna varmıştır. Böy
le bir konunun tahkikiyle görevlendirilecek olan heye
tin, bugün lütfedip okudukları terkipten daha üstün 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İçtüzüğün 
94 ncü maddesini uygulamanıza engel olan nedir 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşmenin hususi
yeti itibariyle engel var. Burada komisyon yok. Du
rum, bir kanun müzakeresi gibi değil. 

Meclis Araştırması öngörüşmesi yapıyoruz; 
rica ediyorum efendim.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Açıklama 
hakkı da yok ama.. 

BAŞKAN — Açıklama hakkı her konuda var 
efendim. Her konuda var efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İçtüzüğün 70 
nci maddesinin dışında bilgiler sundular, bende so
ru sorma ihtiyacı uyandırdılar; ama izin vermediniz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ama rica ederim.. Ben, arkadaş
lara, «Konuya münhasır olarak» diyorum. Sayın 
Işık da kendi zamanına ait açıklamayı bir tarafa bı
rakarak «Komisyon»a geçti. Ne yapalım?.. Nihayet 
arkadaşlarımızın bir formasyon içerisinde, bir mil
letvekili olarak, bir bakan olarak görüşmelerini han
gi çerçeve içerisinde yapacaklarını çok fazla da ta
yin etmeye yetkimiz yok. Burada İçtüzüğü tatbik 
etmekle mükellefiz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, 70 nci madde sarihtir. Açıklamanın çerçevesi 
vardır. Bu söylemiş olduğunuz ifade İçtüzüğün 70 
nci maddesine aykırıdır; arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Ben bu söz düellosuna devam et
mek niyetinde değilim efendim. Hareketlerimin ve 
İçtüzük tatbikatımın yerinde olduğuna kaniim. 

Sayın Bakan, Sayın Ölçmen'in ifade ettiği, «De
mokratik Parti karşı olsa da yapacağız» sözünü tav
zih etmeniz mümkün mü? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Hayır.. Sadece şahsı 
için söyledim. Çok ısrar etti, «Kayseri'de seçim ka
zanmak için bu beyanatı verdi» dedi, bunun üzeri
ne, kendisi için söyledim. 

BAŞKAN — Şahsı için söylemiş. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Öyleyse şahsıma 

sataşma olduğu için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yalnız rica ediyorum, yeni sataş

maya mahal vermeden, «Karşı olmadığınızı» beyan 
için buyurun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, te
şekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, evet ben bazı şeylerin 
karşısındayım: Ben hırsızlığın karşısındayım. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Ben yolsuzluğun kar
şısındayım; ama uçak sanayii kurmanın karşısında 
değilim. 

Demokratik Parti olarak evet 4 sene uğraştık, 
daha da uğraşmaya devam edeceğiz. Zaman zaman 
bu zevat yanımızda olur, zaman zaman da o araş
tırma ve soruşturmalarda karşımızda olurlar. 

Ben buradan, Eylül ayında Milliyet Gazetesine 
verilmiş özel demeçte, Melen'in Millî Savunma Ba
kanı olarak verdiği özel demeçte, Kayseri'de uçak 
fabrikası kurulacağının beyan edildiğini söyledim. 
Kendisi, «Sataşma var» dedi buraya geldi, beni te
yit etti, «Evet Milliyet Gazetesine o beyanı verdim» 
dedi. Peki niçin 12 Ekimden kısa bir müddet evvel; 
niçin Sayın Feyzioğlu'nun memleketi olan Kayseri' 
de? 

Bu Hükümet hiç mi tetkikat yapmaz? Hayatın
da bir uçak maketi dahi imal etmemiş bir şirkete, 
bir hayalî şirkete nasıl olup da bir nakliye uçağı iha
lesi verilebilir? 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Hayalî şir
ketlere mobilya da ihraç ediyorlar, 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, konu ile ilgili, mün
hasır olarak, ifade ettiniz, rica ederim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Demokratik 
Parti bir an evvel, millî harp sanayiimizin kurulma
sından yanadır. Bunun adımını atacak hükümetle
rin de, her zaman yanında olmuştur ve olmaya de
vam edecektir. Ama ne yazık ki, sadece seçimler sı
rasında, seçim kazanabilmek için kurulan seçim fab
rikaları, ertesi ay sökülmekte ve bir yenisi için yeni 
seçimler beklenmektedir. Ben bunların cevabını bek
liyorum. Ben kaybolan 11 tane tır kamyonunun ne
rede olduğunun cevabını bekliyorum. Ben Yeşil Or
mancılara verilen 20 milyonun cevabını bekliyorum 
burada. 

BAŞKAN — Kayseri ile ilgili, rica ediyorum 
Sayın Ölçmen. Kayseri ile ilgili beyanda bulundu
nuz. Rica ediyorum efendim. 

'EKREM DİKMEN (Trabzon) — Meclisin va
zifesi bunları açıklamak. 

BAŞKAN — Hasren, efendim araştıracak. Rica 
ederim Sayın Dikmen. Rica ediyorum efendim. Mü
zakereleri dozunda tutalım, rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu nasıl aciz? 
Peki, Kayseri hakkında konuşuyorum. 
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Bu nasıl aciz Hükümettir ki, daha maket dahi 
imal etmemiş bir hayalî uçak fabrikası şirketinin 
yaptığı uçaklardır diye televizyonda maket resimleri 
göstermektedir, havada uçarmış gibi? 

Nasıl Hükümettir ki, takvimler bastırmaktadır, 
T. C. 111 Kayseri'de imâl edilecek Türk nakliye 
uçağı diye? Bu Hükümet hiç mi tetkik: etmez bun
ları? Sayın Melen Millî Savunma Bakanlığının ba
şında, sadece kendisinin eline tutuşturulan - askeriye 
tarafından - yazıları mı radyoda okumakla mükel
leftir? Yoksa, Hükümetin, Millî Savunma kanadınım 
sözcüsü olarak, her türlü millî savunma tasarrufu
nun sorumlusu mudur Meclislere karşı? Bunu öğ
renmek istiyorum ben. 

Oradan Feyzioğlu bağırdılar; «Yalan, biz mani 
olduk, biz seçim yatırımı yapmadık» diye. Niçin Ey
lül ayında Milliyet Gazetesine beyanat verdiniz; 
«Kayseri'de uçak fabrikası kuracağız» diye? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ölçmen.. 
Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen bir dakikanızı rica edi
yorum... (Gürültüler) 

Sayın Ölçmen.. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hükümeti de, 

Meclisi de güme vurdu Sayın Ölçmen, güme. 
BAŞKAN — Kayseri'de uçak fabrikası kurul

masına karşı olmadığınızı beyan ettiniz efendim, ri
ca ediyorum.. (Gürültüler) Lütfediniz efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Kayseri'de de
ğil, Türkiye'nin 67 vilâyetinde inşallah.. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — .. Uçak fabrika

ları kurulmasına Demokratik Parti yardımcı olacak
tır. Ama buraya çıkarak, bir Bakanın iftirada bu
lunması, kendisine hakaret diyerekten söz alıp, as
lında bütün söylediklerimi teyit etmesi, bu Hükü
met için en utanç verici vesikadır. Bu yeter onlara. 
(D. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Şahsı adına, önerge sahiplerinden Sayın İbrahim 

Hortoğlu; buyurun efendim. 
Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Hortoğlu. Açık 

oylamaya iştirak etmemiş sayın üye var mı efendim? 
(«Var, var» sesleri) 

Oylama kupası kaldırılacak, rica ediyorum ar
kadaşlardan. 

Buyurun Sayın Hortoğlu. 
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 
Rüşvet ve yolsuzluk olaylarına ait soru ve araş

tırma önergelerinin birleştirilerek gündemimizin 1 

nci sırasına alınması yolundaki Danışma Kurulu ka
rarı dolayısıyle bu kurulun üyelerini huzurunuzda 
saygı ile selamlamayı görev bilmekteyim. 

Bugün ülkemizde, her yerde konuşulmakta olan 
konu, rüşvet ve yolsuzluk olayları, söylentileri ve 
belgeleridir. Meclislerimizin de bu konu üzerinde 
olanca titizlikle durmaları, elbette ulusal bir görev 
olduğu kadar, hepimizin tek tek yurttaşlık ödevi
mizdir. Yasama görevimize başlarken, bu kürsüde 
ettiğimiz yemini bir daha hatırlamalı ve nelerin üs
tüne andiçtiğimizi mutlaka düşünmeliyiz. Düşünme
liyiz ve kişi zümre, sınıf, parti farkı gözetmeksizin, 
yolsuzlukların üstüne üstüne gitmeliyiz. Milletin 
temsilcileri olarak, bugün, şu anda hepimizin en 
başta gelen görev min bu olduğuna inanıyorum. 

Türkiyemiz, Amerika Birleşik Devletlerinden 
kaynaklanan, uluslararası tekelci şirketlerin alış -
verişlerinden dolayı, saymakla bitmeyecek kadar 
çok rüşvet ve yolsuzluk iddialarının haberleri ile 
çalkalanmaktadır. 

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetinin haysiyeti
ne, şerefine ve saygınlığına zerre kadar bile gölge 
düşürmeye kimsenin hakkı olamaz, yoktur. Yasa
ma organı olarak bizler, mutlaka Devletimizin ve 
halkımızın haysiyetini koruyacağız, Korumak zo-
runluğundayız. Bunu nasıl yapacağız, nasıl yerine 
getireceğiz? 

Arkadaşlar, bizleri buraya gönderenler, her gün 
basından okudukları, azıcık da radyo ve televizyon
dan duyabildikleri bir dizi rüşvet ve yolsuzluk olay
larının gerçeklik derecesini, bir an önce, bütün yön
leri ile öğrenmenin sabırsızlığı ile kıvranmaktadır
lar. Bizi buraya gönderelere böyle ıstırap çektirme
ye hakkımız olamaz. Gerçeklerin ne olup ne olma
dığı, bir dakika bile kaybedilmeksizin, mutlaka mil
lete ilân edilmelidir. 

Bakınız şimdi, Lockheed skandali 4 Şubat 1976 
tarihinde Washington'da bir basın toplantısı ile açık
lanmıştır. Türkiye'ye yansıması iki gün sonra olmuş
tur. Bu konularda çok hassas olan bazı gazeteleri
miz, derhal skandala parmak basarak, sorumluları 
göreve çağırmışlardır. Araştırma önergemiz, 7 Şubat 
1976 günü Başkanlığa sunulmuştur. O günden bugüne 
kadar geçen 35 gün içinde Türkiye'de ne olmuştur, 
ne yapılmıştır? 

Lockheed skandalini açıklayan Amerika Birle
şik Devletleri Senatosu Alt Komisyonu Başkanının 
'basın toplantısı gazetelerimizde yayınlandığı gün, 
13 140 000 lira rüşvet olarak dağıtılması için kendisi-
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ne gönderildiği bildirilen Altay Köllektif şirketi ku- | 
matlarından Nezihi Dural, Washington'a uçmuştur. 
Sorumlu koltuklarda oturanlardan birisi çıkıp da, 
bu adam nereye gidiyor diye düşünmek, sormak ih- I 
tiyacım maalesef duymamıştır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hortoğlu. 
Açık oylama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınız. I 

Devam buyurun lütfen. 
İBRAHİM HORTOĞLU (Devamla) — Üstün

de Kıbrıs Barış Harekâtının onurunu taşıyan Silâh- I 
lı Kuvvetlerimiz, takdire değer biçimde harekete ge- I 
çerek, kendi bünyesi için, soruşturma ve araştırma 
komisyonunu kurmuş bulunmaktadır. Hava Kuvvetle
ri Komutanı Orgeneral Sayın Emin Alpkaya, otur- I 
duğu koltuğun, taşıdığı ünüformanın ve nihayet in
sanlık haysiyetinin doğal gereği olarak şerefli bir 
karar vermiştir. Sayın Emin Alpkaya'nın durumu I 
ne olursa olsun, yaptığı davranış her türlü övgüye I 
lâyıktır. Taşıdığı sorumluluğun ve üniformanın so
rumluluğunun ne olduğunu bilen bir kimse olarak 
soruşturmadan acı .duymuş, temsil ettiği şerefli ma- I 
kama gölge düşürebileceği inancına varmış ve istifa I 
etmiştir. Sayın Alpkaya istifa etmekle de kalmamış, I 
üstelik emekliliğini bile istemiştir. Kendisini kutlu
yoruz. 

Genelkurmay Başkanlığının 5 Mart 1976 günü 
yaptığı açıklamanın 5 nci maddesini takdirlerinize 
sunmak için okuyorum: I 

«Genelkurmay Başkanlığı Askerî Savcılığınca 
yürütülen tahkikatın selâmeti bakımından, Hava I 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Emin Alpaya emek
liliğini talep etmiş ve 5 Mart 1976 günü emekli işle- I 
mi tamamlanarak görevinden ayrılmıştır». I 

Genelkurmay Başkanlığımız kararlı, duyarlı, 
haysiyetli ve gerçekten şerefli bu açıklaması karşı- I 
smda, ilgili bütün komtanlarımızı yürekten selâmlı
yorum. Silâhlı Kuvvetlerin yöneticileri, elbette böy
le olacak, elbette böyle davranacaktır. Sonucu ne 
olursa olsun, Silâhlı Kuvvetlerimizin her türlü yol
suzluk iddialarından arındırılması, millet olarak he
pimize düşen kaçınılmaz görevdir. Bu görevin bilin
cinde olan komutanların varlığı, inancımıza göre, 
gelecek için bir güvencedir. 

Bakınız sayın milletvekilleri, Lockheed ve ben
zeri tekelci şirketlerin iğrenç işlerine ait açıklamalar 
karşısında, bir kısmı ile müttefik olduğumuz ülkele
rin yöneticileri ne yapmışlardır? Hollanda Başbaka
nı, Hollanda Prensinin suçlanması üzerine derhal ba- I 
sın toplantısı düzenlemiş, ardından Parlamentoda ko- | 
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nuşmuş ve Hollanda Prensinin rüşvet almış olabilece
ği zannı ile soruşturma komisyonu kurmuştur. 

İtalya Başbakanı, yeni kabinenin kurulduğu gün
lere rastlayan Lockheed skandalına adı karıştığı için, 
çok eski bir politikacıyı içişleri bakanı yapmak iste
mişken derhal bu kararını geri almıştır. İtalya Hü
kümeti ve İtalya Genelkurmayı ortak bir komisyon 
kurarak durumu araştırmaya girişmiştir. Ardından 
Lockheed Firmasının temsilciliğini yapan iki genel 
müdür anında görevinden istifa etmiştir. 

Japonya Başbakanı, ülkesine yönelen yoğun rüş
vet iddiaları karşısında derhal ve aynı gün harekete 
geçerek, Parlamentonun önüne çıkmış, Japon İmpa
ratorluğunun haysiyetini koruyacağından ve kurtara
cağından herkesin emin olmasını istemiştir. Japonya 
Başbakanı, Başbakanlık sıfatım taşıdığının bilinci 
içinde Amerika Birleşik Devletleri Başkam Ford'a 
mektup yazmıştır. Senatoda açıklanan bütün belge
lerin dosya halinde Japonya'ya gönderilmesini iste
miştir. 

İran Şahı, Lockheed Şirketi ile olan sözleşmesini 
iptal etmiş, açtırdığı soruşturma sonunda dört sivil 
ile üç subayı çeşitli hapis cezalarına çarptırmıştır. 

Federal Almanya, Belçika Krallığı, Kolombiya 
aynı yolları izlemiştir. Bunlar, yürütme gücünü ger
çekten temsil ettiğini bilen hükümetlere ait hıssan 
bilgilerdir. Türkiye Cumhuriyeti ise bu sıralamalarda 
yer alamamıştır; çok yazık, üzülmekteyiz buna. 

Gün, bugündür. İçtüzüğümüz yeminin gereğini 
mutlaka yerine getrimeliyiz. Burada konuşmama son 
verir, önergemize müspet oy verileceği inancı içinde 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (C. H. . çırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hortoğlu. 
Önergedeki diğer imza sahiplerinden söz iste

yen?.. Yok. 
Bu suretle Meclis Araştırması açılmasına dair 

önergeler üzerindeki öngörülme tamamlanmıştır. 
Önergeleri Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. İttifakla kabul edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konularda Meclis Araş
tırması yapacak komisyonun 15 üyeden kurulması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 16 olarak ka
rar almıştık Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, oranlara göre hesap edil
miş ve buraya getirilmiş, bendeniz şu anda aklıma 
gelen bir rakamı tasviplerinize sunuyor değilim. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamak üzere üç ay olması hususunu oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.. 

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

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımı, Genel Ku
rulun aldığı karar uyarınca Anayasa Mahkemesine 
üye seçimine geçiyoruz. Anayasa Mahkemesinde 
açık bulunan bir asıl üyelik için Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonunca gösterilen adayları okuyo
rum: 

Şahap Kitapçı, Yargıtay üyesi 
Nahit Saçlıoğlu, Askerî Yargıtay İkinci Başka

nı; 
Orhan Tüzemen, Danıştay üyesi; 
Fuat Azgur, Danıştay üyesi; 
Raf et Tüzün, Askerî Yargıtay Başkanı; 
Okunan adaylar arasından yalnız birine oy veri

lecektir. Buna göre, şimdi mühürlü oy pusulaları ve 
zarflar dağıtılacakıtır, bu oy pusulalarına yalnız bir 
isim yazarak zarfa koymak suretiyle oy kutusuna at
manızı rica ederim. 

Sayım ve döküm işi için beş kişilik tasnif ko
misyonuna ad çekiyorum: 

BAŞKAN — Bu arada 25 . 6 . 1973 tarih ve 
1765 sayılı, Üniversite Personel Kanununun bazı 

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

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bu hususu oylamadan önce bir şey sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu «Anka

ra dışı» tabirine yurt dışı da dahil mi? 
BAŞKAN — Değil efendim, yurt içinde, 
Ankara dışında çalışması hususunu oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

Sayın Özer Ölçmen?.. Yok. 
Sayın Hayrettin Uysal?. Burada. 
Sayın Mehmet Sönmez?.. Yok. 
Sayın Faik Kırbaşlı?. Yok. 
Sayın Mehmet Can?. Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu?. Burada. 
Sayın İbrahim Akdoğan?. Yok. 
Sayın Halil Dere?. Burada. 
'Sayın Mehmet Pamuk?. Yok. 
Sayın Kasım Önadım?. Yok. 
Sayın Mustafa Parlar?. Burada. 
Sayın Reşit Ülker?. Burada. 
Bu suretle Tasnif Komisyonu teşekkül etmiştir. 

Tasnif Komisyonunu yeni baştan sayıyorum. 
Tasnif Komisyonu, Sayın Hayrettin Uysal, Sa

yın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Halil Dere, Sa
yın Mustafa Parlar ve Sayın Reşit Ülker'den teşek
kül etmiştir. 

Oylamaya Adana'dan haşlıyoruz; okutuyorum: 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?... 

Yok. Oy toplama işlemi bitmiştir. 

maddelerinin değiştirilmesi bazı maddelerinin kaldı
rılması ve Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
daki Kanun tasarısının açık oylamasına 22 sayın üye 
katılmış, 219 kabul, 5 ret, 1 çekinser oy çıkmış, bu 
suretle Meclisimizce kabul edilmiştir. 

VII. — SEÇİMLER 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 
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VII. — SEÇİMLER (Devam) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl üyelik için yapılan seçimin tasnif tutana
ğı gelmiştir, okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkememizde açık bulunan bir asıl 

üyelik için yapılan seçime 33 üye katılmış, neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. Arz 
olunur. 

Üye 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 

Uye 
Ankara 

İ. Hakkı Köylüoğlu 

Uye 
Muğla 

Halil Dere 

Uye 
İstanbul 

Mustafa Parlar 

Üye 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Bu suretle ekseriyetimiz kalmadığından, gündem
deki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyle görüşmek 
için 11 . 3 . 1976 Perşembe günü.saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.03 

— • » • 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, «Açık 
Üniversite» Projesinin başına getirilen bir Ameri
kan vatandaşına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/795) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık etme
nizi rica ederim. Saygılarımla. 

4,11.1975 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

1. — Geçen yıl C. H. P. - M. S. P. karma hükü
meti tarafından Üniversiteye giremeyen gençlerimize 
yükseköğrenim olanağı sağlamak amacıyle başlatılan 
«Mektupla Yükseköğrenim» projesinden vazgeçilmiş 
midir? 

2. — Bu yönetimin yerine, «Açık Üniversite» adı 
altında bir başka biçim yaygın yükseköğrenim siste
minin konulduğu yolunda herhangi bir «Talim ve Ter
biye Kurulu» kararı var mıdır? 

3. —> «Açık Üniversite» adındaki projenin başına 
Amerikan vatandaşı bir kişinin atandığı doğru mu
dur? 

4. — Reha Oğuz Türkkan ismindeki bu Ameri
kalının, uzun süre Amerika'da yaşayan ve askerlik 
görevinden kaçtığı için uyruk değiştirip, A. B. D.'ne 
sığınan bir eski ırkçı olduğu doğru mudur? 

5. — Adı geçen Amerikalının, şu günlerde Ame
rikan kongresinde tartışma konusu olan ve yabancı 
ülkelerde iç savaşlar, darbeler, kardeş kavgaları çı
kartmak, Amerikan silâh fabrikatörlerinin «sipariş 
ofisliğbrii yapmak gibi eylemlerden ötürü başkanı 
Colby'nin .suçlandığı CIA ile ilişkileri olduğu, Ame
rikan hesabına çalışan bir istihbarat mensubu bulun
duğu yolundaki haberler doğru mudur? 

6. — Bilimsel hiç bir unvanı olmadığı halde, is
minin başına «profesör» kelimesini koyan bu Ame
rikan vatandaşına, hangi yetenek ve ehliyetinden ötü
rü, Türk millî eğitiminin önemli bir mevkiinde gö
rev verilmiştir? . 

7. — Adı geçen Amerikalıya aylık ne kadar üc
ret ödenmektedir? ödenen aylık miktarının ne kada
rı dolar olarak Amerika'ya transfer edilmektedir. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 . 3 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 107 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 , 12 . 1975 tarih ve 7/795 - 3115/25480 
sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
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Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız 

1. — «Mektupla Yükseköğretim» Projesi, daha 
geniş bir programın bir parçası olarak devam et
mektedir. 

2., — «Açık Üniversite» için bir kanun tasarısı 
üzerinde çalışılmaktadır. Şimdiki şekliyle Yaygın 
Yüksek Öğretim Kurumu (Yaykur) açıkta kalmış öğ
rencilere yükseköğrenim sağlamak için 24 Eylül 1975 
tarih ve 000.01/3745 sayılı Bakanlık Mucibiyle ise 
başlamıştır. 

3. —'Bu projenin başına «Amerikan vatandaşı 
bir kişinin atandığı» asılsızdır. Kurumun Başkanı Ke
mal Karhan da, Genel Sekreteri Reha Oğuz Türk-
kan'da Türk vatandaşıdır. 

4. — Sorunun sorulduğu şekilde ortada bir du
rum yoktur. R. Oğuz Türkkan vatandaşlıktan çıka
rılmamış, fakat askerliği ile ilgili bir işlemin tebellü
ğü ile ilgili bir mesele sonucunda vatandaşlığını 1969' 
da bir süre kaybetmiş, Danıştay'da dava açmıştır. R. 
Oğuz Türkkan, 1944 hadiseleri sırasında Türkçülük
ten tutuklandığı sırada «Tabutluk» denilen işkence
lere maruz kalması sonucu gözleri zedelenmiş ve kör 
olma raddesine gelmiştir. Amerika'da yıllarca tedavi 
gören Türkkan'ın tam teşekküllü hastanelerden aldı
ğı raporlar Askerlik Kanununda hüküm olduğu hal
de bu yapılmamış ve ihtilâf bu yüzden çıkmıştır. Bu 
bakımdan, vatanî bir görevden kaçma gibi bir durum 
söz konusu değildir. Türkkan bir kısım askerliğini 
esasen 1940 - 41 döneminde yapmıştır. 

5. — Türk vatandaşı olan Reha Oğuz Türkkan'ın 
CİA ile ilişkileri olduğu Amerikan hesabına çalışan 
bir istihbarat mensubu bulunduğu yolundaki haberler 
ile bu yoldaki iddialar «kasıtlı beyan, yalan ve iftira
lar olmtktan ileri geçemez. R. Oğuz Türkkan Ameri
ka'da kaldığı müddetçe, orada vazife görmüş olan 
bütün Büyük Elçilerimiz ve Hükümet temsilcilerimiz 
tarafından Türkiye'ye yaptığı hizmetler ve fedakâr
lıklar yüzünden takdirle anılmış ve yıllarca Türk tez
lerini savunan kitap ve radyo yayınları yapmış, bin
lerce makale yazarak ve televizyonlara çıkarak mem
leketine hizmet etmiş ve bu arada bir de Atatürk 
Okulu açmıştır. Ayrıca, gerek Amerika'dan Cumhu
riyet Gazetesine 20 yıl süren müddetle yazdığı ma
kalelerin çoğunda ve yurda döndükten sonra da çe
şitli Türk ve Amerikan basınında Amerika'nın yan
lış tutumlarını ağır bir dille tenkit etmiş bir kimse
dir. Böyle tutum ve davranışlarıyle fiilen milletine 

hizmet etmiş bir kimseyi yabancı bir devletin ajanı 
şeklinde vasıflandırmak hak ve adalet ölçüleriyle te
lif edilemez. 

6. — R. Oğuz Türkkan 1952 - 1956 yıllarında 
Columbia Üniversitesinde ve 1956 - 1960 yıllarında 
da City Üniversitey of New York'ta öğretim üyeliği 
yapmış, Amerika'da eğitim teknolojisine dayalı 127 
okul açmış, eğitim araştırmaları literatürde yer al
mış kongreler idare etmiş, Amerikan eğitim mahfil
lerinde dahi yarattığı yenilikler ve açtığı çığırlar do-
layısıyle «Who is Who» (Kim Kimdir) Meşhurlar 
Ansiklopedisine adı geçmiş bir eğitimci olduğu için, 
kendisine bu tecrübe ve bilgilerinden ötürü Yaykur' 
da görev verilmiştir. 

7. — Reha Oğuz Türkkan, 2 nci derecede Bakan
lık Müşaviri kadroda Ekim 1975 Aralık 1975 tari
hinde istihdam edilmiş ve bilâhare Bakanlar Kuru
lunun 18 . 9 . 1975 tarih ve 7/10820 sayılı kararı iie 
7 543 25 TL. ücretle sözleşmeli personel olarak 
Yay - Kur Genel Sekreterliğinde görevlendirilmiştir. 

T. C. Vatandaşı olarak Reha Oğuz Türkkan'ın 
aylığının herhangi bir kısmının döviz transferi söz 
konusu olamayacağı tabiîdir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öldürü
len gençlerle Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürüne iliş
kin sortisu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı. (7/811) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevtplandırılmasına aracılığınızı say
gı ile rica ederim. 

7 . 1 1 . 1975 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. — Bakan olduğunuz süre içinde kaç genç öldü

rülmüştür? 
2. — Kaç tanesinin cenaze merasiminde bulundu

nuz? 
3. — Son günlerde sizinde katıldığınız merasim

de Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürünün konuşmasını 
nasıl karşıladınız? 

4. — Sözü edilen müdür hakkında bir kovuştur
ma açtırdınız mı? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . 3 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 
BöKim : Parlamento -

İrtibat 
Sayı : 031. 115 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/811 - 3134/25565 

sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Alı Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

t. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru önergesi 

ile ilgili cevabımız 
1. — Sualinizin muhatabı Sayın İçişleri Bakanı 

olsa gerek. 
2. — Hiçbirinin. Yalnız 4 . 10 . 1975 tarihinde 

Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenleri ile toplantı ya
pacağım kararlaştırılmıştı. Toplantı günü okula git
tiğimde Alpaslan Gümüş'ün cenaze töreni ile karşılaş
tım. 

3. — Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürünün meydana 
gelen olaylardan üzüntü duyduğunu belirterek öğ
rencilere birbirleriyle iyi geçinmelerini, kin, intikam 
gibi duygulara kapılmamalarını, fikir ayrılıklarını 
faciaya dönüştürmemelerini tavsiye eden bir konuş
ma yaptığını hatırlıyorum. 

4. — Hayır. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon - Sandıklı ilçesinin bazı köylerinin 
okul binalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/834) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim, 

Saygılarımla, 14. 11 . 1975 
A. Karahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu 
Afyon ili Sandıklı ilçesine bağlı aşağıda isimleri 

yazılı köylerimizde Okul diye bir şey yok gibidir. 
Bu okulların bir kısmı 1935 yılında köylülerimi

zin imece usulüyle yaptıkları eskimiş ve köhneleşnliş 
binalardır. Yenilerinin yapılmasına ne zaman başla
nacaktır? 

1. Davulga Köyü 
2. Karagöl köyü 
3. Çomoğlu köyü 
4. Çalça köyü 
5. Uluköy köyü 
6. Devlethanı köyü 
7. Davul köyü • 
8. Çukurca köyü 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . 3 . 1 9 7 6 
Bakanhk Müşavirliği 

Sayı : 113 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 gün ve 7/834 - 3168/25734 

sayılı yazınız. 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu' 

nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

Sandıklı İlçesine bağlı Çatalca köyüne 5, Uluköy 
ve Davulga köylerine 3'er, Karagöl, Davul ve Çam-
oğlu köylerine de 2'şer derslikli İlkokul yapımı ile 
Devlethanı ve Çukurca köyleri İlkokullarının onarım 
işlemi 1976 yılı program taslağına alınmıştır. Bu se
beple ilgili Valiliğe 27 . 1 . 1976 tarih ve 5567 sayılı 
yazımızla 13 250 000 TL. gönderilmiş bulunmakta
dır, 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın,, bazı 
yüksek dereceli kamu görevlilerinin çocuklarına, okul
larda tanınan kontenjana ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/848) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğini rica ederim. Saygılarımla. 

1 9 . 1 1 . 1 9 7 5 
İzmir Milletvekili,. 
Neccar Türkcan 

1. — Bazı yüksek dereceli kamu görevlilerinin 
kendi sınıflarıyle ilgili okul ve meslekî okullarda ço
cukları için gere'kli puanları tutturmasalar bile belli 
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oranda kontenjanları olduğu söylenmektedir. Doğ
ru mudur? Bu husus gerçekse hangi okullara hangi 
meslek sahiplerinin çocukları ne oranda kontenjana 
sahiptir? 

2. — Bu kontenjanlar kanunla mı yoksa yönetme
lik gereği mi ayrılmıştır? Hangi kanun ve yönetmeli
ğe göre kontenjanlar kullanılmaktadır. Böyle kanun 
ve yönetmelik varsa suretlerini verebilir midiniz? 

3. — Köylü, işçi, küçük esnaf ve sanatkâr çocuk
larına da neden böyle kontenjanlar ayrılmamaktadır. 
Bu ezilen insanlar içinde Anayasamızın 12 nci mad
desine uygun olarak kontenjan ayrılmasını düşünü-
yormusunuz? Yoksa köylünün çocuğu recber, işçinin 
çocuğu işçi, esnaf ve sanatkârların çocuklarıda esnaf 
ve sanatkâr kalsın mı istiyorsunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 110 

8 . 3 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi •: 29 . 12 , 1975 tarih ve 7/848 - 3230/25916 

sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız 

Bazı yüksek dereceli kamu görevlilerinin kendi 
sınıflarıyle ilgili okul ve meslekî okullarda çocuk
ları için, gerekli puanlan tutturamasalar bile belli 
oranda kontenjanlarının bulunması söz konusu değil
dir. Bu konuda hiç kimsenin bir kontenjanı veya yet
kisi olamaz. 

Üniversiteler kendi kontenjanlarını yetkili organ
ları vasıtasıyle karara bağladıktan sonra Üniversite
lerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yö
netim Kurulu Başkanlığına bildirirler. Bu Kurul Baş
kanlığı da yerleştirme işlemi ile ilgili faaliyetleri yü
rütür. 

Eğitim Enstitüleri Yönetmeliğinin 16 nci madde
si ve Öğretmen Okulları Yönetmeliğinin 104 ncü 
maddesinin 5 nci bendinde «Okullara ayrılan yatılı 
ve gündüzlü öğrenci kontenjanlarının % 5 leri sı
nava girip kazanmayan, fakat emsalleri arasında en 
yüksek puanı alan öğretmen çocuklarına verilir» den
mektedir. 

Yukarıda belirtilen yönetmelikler hükümleri ge
reğince Bakanlığımızda işlem yapılmaktadır. 

Alî Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı'nın, Kas
tamonu ilinde yapılan öğretmen tayin ve nakilleriyle, 
öğretmen açığına, ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/862) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereken 
işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 22 . 11 . 1975 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Tığlı 

Soru : 
M.C. Hükümeti kurulduğu günden bugüne ka

dar geçen süre içinde Kastamonu ili hudutları içinde 
bu Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan Yük
sekokul, Öğretmen okulu, Eğitim Enstitüsü, Lise, Ti
caret Lisesi, Ortaokul, İlkokul Millî Eğitim Müdür
lüğü kadroları içinde ve diğer okullarda kaç öğret
men, hangi sebeplerle yerlerinden alınarak, başka gö
revlere ve yerlere atanmıştır? Bunlar hakkında disip
lin kurulları kararlan var mıdır? Şu anda Kastamo
nu ilinin bu okullardaki öğretmen açığı ne kadardır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 103 

8 . 3 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/862 - 3250/26040 

sayılı yazınız. 
Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı'nın yazılı so

ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız 

Hükümetimiz kurulduğundan bugüne kadar Kas
tamonu İlinde istek dışı îl Millî Eğitim Disiplin Ku
rulu Kararı ile hiç bir İlkokul öğretmeninin İl dışı 
nakli yapılmamıştır. İl içi nakiller ise 5442 sayılı Ka
nunun 8/C maddesine göre valiliklerin yetkisine bı
rakılmıştır. 
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Kastamonu İline genel nakillerle 37; mazeretli I 
olarak 45; yeni mezunlardan da 134 öğretmen veril
miş, genel nakillerle 72; mazeretli olarak 108 öğret
men de alınmıştır. 

Adı geçen İlin 2 . 1 .1976 tarihindeki İlkokul öğ
retmeni ihtiyacı 111 dir. Eğitim ve öğretimin aksa
maması için 155 vekil öğretmen kadrosu gönderilmiş 
bulunmaktadır. Bu vekil öğretmen kadrosu da önü
müzdeki yıl yeni mezunlarla ve Genel nakillerle ilk
okul öğretmeni verilmek suretiyle kapatılacaktır. 

Kastamonu ili lise ve ortaokullarından 6, kız 
öğretmen lisesinden 7, Göl Öğretmen Lisesinden 7 öğ
retmenin 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğin
ce görev yerleri değiştirilmiştir. 

Yine aynı İl ortaokul ve liselerinde 42 öğretmen 
açığı bulunmaktadır, ihtiyaç duyulan branşlarda tek
lifler yapılmıştır. 

Kız Öğretmen Lisesinde 5, Göl Öğretmen Lise- I 
sinde de 3 öğretmene ihtiyaç vardır. 

Kastamonu Ticaret Lisesinden 6 öğretmenin iste
ği ile başka yerlere nakli yapılmıştır. 

Adı geçen İl Ticaret Lisesinde 3 öğretmene ihti- J 
yaç vardır. 

Kastamonu Eğitim Enstitüsünden nakli yapılan 
öğretmen bulunmamaktadır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

6. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan AvşargiV I 
in, ilköğretim kesiminde öğretmen açığına ve dağı- I 
tımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Nai- I 
// Erdem'in yazılı cevabı. (7/879) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için aracı olma- I 
nızı saygılarımla rica ederim. I 

27 . 11 . 1975 

Kayseri Milletvekili 
Tufan Doğan Avşargil I 

Soru : I 
İlköğretim kesiminde bir çok köy ve kasaba I 

okullarında öğretmen bulunmadığı, derslerin boş geç
tiği, ayrıca bazı okullarda 70 - 80 kişiyi bir öğretme
nin okutmak zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Özel
likle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
15 000 öğretmene ihtiyaç varken, Batı Anadolu'da j 

15 000 öğretmen görev yapmadan maaş almakta
dır. Böylece bölgeler arasında öğretmen dağılımın
da bir dengesiz uygulama olduğu ortadadır. Ecevit 
Hükümeti döneminde buna çok dikkat edildiği hal
de bugün çeşitli politik nedenlerle bu dikkatin gös
terildiği şüphelidir. 

1. — İllerin ilkokul öğretmeni açıklarını veya faz
lalıklarını saptamak amacıyle, İlköğretim Genel Mü
dürlüğünce bütün İlkokul Müdürlerinden 1.11.1974 
tarihindeki Öğretmen ve öğrenci sayılarını bildirme
leri istenmiş ve gelen bilgiler Bakanlığınız Planla
ma - Araştırma ve Koordinasyon Dairesince, bilgi 
işleme makinelerinden faydalanılmak suretiyle, de
ğerlendirilmiş ve illerin öğretmen açıkları ya da faz
laları bir çizelge halinde düzenlenerek Bakanlığınız 
İlköğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu 
çizelgeden haberdar mısınız? 

2. — Bu çizelgeye göre her ilde bulunması gere
ken sınıf okutan ilkokul öğretmeni veya yöneticisi 
sayısı nedir? 

3. — Bu çizelgeye göre, her ilde bulunan sınıf 
okutan ilkokul öğretmeni ve yöneticisi sayısı nedir? 

4. — Bu çizelgeye göre, her ilde fazla ya da ek
sik sınıf okutan ilkokul öğretmeni ve yöneticisi sa
yısı nedir? 

5. — 1 . 11 , 1974 tarihinden 1 . 6 . 1975 tarihine 
kadar her ilde naklen ya da açıktan kaç ilkokul öğ
retmeni verilmiştir? 

6. — 1 . 11 . 1974 tarihinden 1 . 6 . 1975 tarihine 
kadar her ilden naklen kaç ilkokul öğretmeni alınmış
tır? 

7. — 1 .: 6 . 1975 tarihinden 1 . 1 1 . 1975 tarihi
ne kadar her ilden naklen kaç ilkokul öğretmeni 
alınmıştır? 

8. — 1 . 6 . 1975 tarihinden 1 . 11 . 1975 tarihine 
kadar her ile naklen kaç ilkokul öğretmeni verilmiş
tir? 

9. — 1 . 6 . 1975 tarihinden 1 . 11 . 1975 tarihine 
kadar her ile kaç yeni mezun öğretmen verilmiştir? 

10. — 1 . 6 . 1975 tarihinden 1 . 11 . 1975 tarihine 
kadar yapılan ilkokul öğretmenlerinin nakilleri ve ye
ni atamalarla - Türkiye'nin Doğu ve Batı bölgelerin
deki iller arasında fazla ya da eksik ilkokul öğretme
ni yüztiesi bakımından mevcut olan dengesizlik azal
mış mıdır? Yoksa artmış mıdır? 
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• • T . -C. . • 

Millî Eğitim Bakanlığı 8 3 . 1976 
Bakanlık .Müşavirliği, 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
Sayı : 108 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ügi : 29 . 12 . 1975 gün ve 7/879 - 3277/26147 

sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargü'in 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bil silerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1 , - 2 , - 3 , - 4 . — Bakanlığımızda ilkokul öğret
menlerinin nakil ve tayinleri yapılırken Doğu, Batı 
Anad >lu illeri diye ayırım yapılmamakta, öğretmen 
tayinlerinde illerin ilkokul öğretmenine olan ihtiyacı 
gözöaünde bulundurulmaktadır. 

Batı Anadolu illerine fazla ilkokul öğretmeni yığ
ma temayülünü asla göstermemekte, hatta Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu illerinin kalkınmada öncelikli 
yörelerinin iklim ve doğal şartlarını da gözönüne 
alarak ilkokul öğretmeni vermede gerekli titizlik 
gösterilmektedir. 

Ekli çizelge incelendiğinde dengesizliğin söz ko
nusu olamayacağı görülecektir. 

tilerin ilkokul öğretmeni açıklarını veya fazlalık
larını tespit amacıyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 
istatistik! bilgilerin (Kasım 1975 itibariyle) gönde
rilmesi hususu valiliklere duyurulmuş ve istatistik 
formları da gönderilmiştir. Valiliklerden peyderpey 
gelmekte olan formlar kontrollarını müteakip bilgi 
sayarUra gönderilmekte, sonuç alınması uzunca bir 
zaman istemektedir Halen elimizde bilgi sayarların 
tespit ettiği bir yıl önceki cetveller bulunmaktadır. 

1 . 11 . 1974 tarihinden 1 11 . 1975 tarihine ka
dar her ile. naklen ve yeni mezunlardan kaç ilkokul 
öğretmeni verilmiş bulunduğu ekli listelerde göste
rilmiştir. 

Bu listelerin incelenmesi sonucu, Doğu ve Batı 
illeri arasındaki dengenin sağlanmaya çalışıldığı açık 
olarak görülecektir. 

5 , -6 . — illerden 1 . 11 . 1974 tarihinden 1.6.1975 
tarihine kadar ilden alınan ye ile verilen ilkokul öğ
retmeni •:• 

Kendi isteği ile 
tün adı nakledilenler Verilen 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 

Denizli 
Diyarb.ıkır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
îçel 
İsparta 
İstanbul 
tzmir 
Kahraman Maraş 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 

' 2 5 
22 
22 
14 
16 
66 
18 
9 

21 
16 
9 

11 
7 

10 
8 

22 
12 
32 
25 

17 
23 
19 
22 
17 
34 
5 

25 
15 
24 

9 
23 

'45 
14 
48 
42 
31 
62 
18 
19 
13 
13 

37 
10 
17 

8 
16 

199 
35 

4 
20 
31 

5 
7 
7 

14 
11 
32 
14 
10 
10 

22 
19 
12 
14 
9 

16 
17 
22 
20 
12 
6 

31 
28 
18 

143 
84 
24 
23 

9 
18 
8 

12 
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Kendi isteği ile 
İlin adı nakledilenler Verilen 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 

20 
37 
25 
31 
29 
21 
14 
13 
11 
33 
20 
24 
29 

27 
32 
20 
18 
15 
12 
19 
6 

10 
10 
10 
15 
17 

7 - 8. İllerden 1 . 6 . 1975 tarihinden 1 . 11 . 1975 tarihine kadar 
ilden alınan ve ile verilen ilkokul öğretmeni 

Kendi 
isteği ile Verilen yeni İhtiyaç 

İlin adı nakledilen Nalkille mezun (1.12.1975 göer) 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Arikara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Biledik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çanlkın 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

56 
29 
57 
35 
33 

210 
51 
31 
38 

111 
22 
18 
21 
39 
21 
59 
51 
32 
44 
48 

101 
23 
54 
35 
62 
34 

95 
20 
27 
23 
29 

253 
44 
18 
67 
86 

5 
10 
14 
28 
32 
71 
38 
33 
91 
46 
50 
50 
47 
24 
48 
55 

184 
354 
645 
403 . 

67 
350 
354 
54 

142 
239 
41 

233 
167 
109 
152 
224 
48 

159. 
131 
196 
357 
96 

176 
' 379 

803 
145 

— 
— 
94 
17 
— 
— 
57 
— 
— 
— 
11 
27 
— 
— 
— 
— 
— 
39 

292 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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Kendi isteği ile 
İlin adi nakledilenler Verilen 

Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekifdığ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zongüldaik 

23 
18 
12 
37 
10 
17 
29 
13 
14 
12 
17 
26 
39 
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Kendi 
isteği ile 

İlin adı nakledilen 

Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
tçel 
İsparta 
tstanbul 
izmir 
Kahraman Maraş 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Tralbzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

40 
35 
34 
12 
75 
63 

101 
212 

83 
61 

124 
44 
47 
21 
23 
59 

111 
70 
65 

127 
57 
39 
29 
28 
39 
48 
36 
45 
65 
33 
30 

137 
39 
38 
44 
28 
38 
12 
46 
71 
83 
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Verilen 
yeni İhtiyaç 

Nalkülle mezun (1.12.1975 göer) 

44 
69 
30 
5 

64 
48 
48 

365 
165 

38 
77 
18 
55 
36 

103 
66 
93 
38 
51 
60 
32 
42 
12 
17 
81 
54 

103 
45 
45 
28 
26 
59 
50 
28 
48 
20 
49 
19 
27 

102 
43 

344 
201 
361 
99 

187 
246 

80 
42 

218 
564 
755 
128 
143 
63 

139 
159 
547 
84 

215 
444 
703 
90 

273 
58 
93 

360 
180 
90 

252 
297 

69 
841 
75 

170 
176 
93 

398 
72 

337 
158 
941 

— 
349 
— 
— 
— 
— 

3 
7 

— 
127 

8 
88 
— 
— 
— 
— 
— 
39 
57 
57 
— 
— 

8 
37 

272 
14 

180 
— 
52 
— 
26 

8 
— 
55 

105 
— 
— 
— 
94 

266 
— 
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9. — 1 . 6 . 1975 tarihinden 1 . 1 1 . 1975 tarihîne 
kadar illere verHen yeni mezun öğretmen miktarı, 

îlin adı Verilen 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Ddyarbakır 
Bdirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kahraman Maraş 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 

184 
354 
645 
403 

67 
350 
354 
54 

142 
239 
41 

233 
167 
109 
152 
224 
48 

159 
131 
196 
357 
96 

176 
379 
803 
145 
344 
201 
361 
99 

187 
246 

80 
42 

218 
564 
755 
128 
143 
63 

• 139 
159 
547 
84 

215 
444 

İlin adı Verilen 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Salkarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

10. 1 , 12.1973, 1.12. 

703 
90 

273 
58 
93 

360 
180 
90 

252 
297 
69 

841 
75 

170 
176 
93 

398 
72 

337 
158 
941 

1974, 1 .12.1975 tarihin-
de Doğu ve Güneydoğu illerinin öğretmen durumu. 

1.12.1973 1.12.1974 1.12.1975 
tarihinde 

öğretmen 
İlin adı ihtiyacı 

tarihinde tarihinde 
öğretmen öğretmen 

ihtiyacı ihtiyacı 

Adıyaman 
Ağrı 
Artvin 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzurum 
Elâzığ 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Kars 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Toplam 

51 
102 
133 
59 
47 

125 
99 
137 
140 
107 
111 
223 
74 
113 
129 
57 
38 
154 
118 

1 997 

68 

~44 

167 
9 

27 

184 
83 
69 

160 
112 
"922 

17 

27 

8 
57 

94 
ITT 
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1 . 12 . 1973, 1 . 12 . 1974, 1 . 12 , 1975 tarihin
de Batı illerinin öğretmen durumu : 

İlin adı 

Afyon 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
İsparta 
îzmir 
Kütahya 
Manisa 
Muğla 
Uşak 

1.12.1973 
tarihinde 

öğretmen 
ihtiyacı 

266 
60 

162 
103 
138 
71 
10 

144 
5 

136 
363 
109 
221 

26 
64 

1.12.1974 
tarihinde 
öğretmen 
ihtiyacı 

— 
— 
— 
— 
— 

• — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1.12.1975 
tarihinde 
öğretmen 

ihtiyacı 

94 
— 
— 
11 
— 
— 
— 
— 
— 

3 
— 
39 
57 
— 
— 

Toplam 1 878 — 204 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

.7. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, «Planla-' 
ma - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi» nin «Ta
lim ve Terbiye Dairesi» bünyesinde birleştirilmesine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğtim Bakanı Ali Naili Er
demin yazdı cevabı(7/950) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için aracı olma
nızı saygılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Anayasamızın 129 ncu maddesi ve 91 sayılı yasa 
hükümlerine dayanılarak 13 . 10 . 1964 gün ve 60015 
Sayılı Bakanlık onayı ile: 

«Planlama konusunda Millî Eğitim Bakanlığının 
tümüne hizmet etmek, karar veren kurum ve kurul
lara, icracı dairelere eğitim planlaması konularında 
yardımcı olmak amacıyle» Bakanlık bünyesinde 
«Bütçe ve Planlama Dairesi» kurulmuştur. Bu dai
renin adı daha sonra Bakanlığın 24.8.1968 gün ve 
209.0. (12) 4187C! sayılı onayı ile «Planlama ve Araş
tırma Dairesi» olmuştur. En son olarak 31.3.1970 

gün ve 232 Sayılı Bakanlık onayı ile de bu Daireye 
«Planlama Araştırma ve Koordinasyon Dairesi» 
-PAKD- adı verilmişti. 

Bu defa, 26 . 9 . 1975 gün ve Millî Eğitim Ba
kanlığı Müsteşarlığı Özel OClCi.Cil/3745 sayılı onayı 
ile; 

«Talim ve Terbiye Dairesi»nin kuruluş ve fonk
siyonu bakımından kanunî zeminden kaymış görü
nen faaliyetlerini: 

«1. îlmî Danışma olarak takviye, 

2. Kuruluştaki hüviyetine yaklaştırma, 
3. Eğitim felsefemizin oluşturulmasına imkân 

hazırlama» gerekçesi ileri sürülerek «Planlama - Araş
tırma ve Koordinasyon Dairesi» nin «Talim ve Ter
biye Dairesi Başkanlığı» bünyesinde birleştirildiği an
laşılmaktadır. 

Soru: 
1. Talim ve Terbiye Dairesinin faaliyetlerini, 

kanunî zeminden Planlama - Araştırma ve Koordi
nasyon Dairesi Başkanlığı mı kaydırmıştır? 

2. Planlama - Araştırma ve Koordinasyon Dai
resinin eritilmesi Talim ve Terbiye Dairesini kanunî 
zemine oturtacak mıdır? 

3. Talim Terbiye Dairesinin - kanunî zeminden 
kaydırıldığı iddia edildiğine göre bu kaymadan ne 
kastedilmektedir? Neden olanlar hakkında ne gibi 
bir işlem yapılması düşünülmektedir? 

4. Ülkemizin planlı döneme girişinden beri Ba-' 
kanlık bünyesinde kurulması zorunlu hale gelen sek
tör düzeyindeki planlama ünitesi olan «Planlama -
Araştırma ve Koordinasyon Dairesi» nin fonksiyon
ları ile son onayınızda ifade edildiği gibi hiçbir ikile
mi ve ilişkisi olmayan Talim ve Terbiye Dairesi ile 
kaynaştırılması girişimi, bazı Talim ve Terbiye gö
revlilerinin yıllardır besledikleri hevese hizmet et
mek değil ise, nasıl izah edilebilmektedir.? 

5. Bu kuruluşun eritilmesi ile açıkta bırakılan 
görev ve fonksiyonları hangi daire yerine getirecek
tir? 

6. Sektör düzeyindeki planlamanın gerektirdiği 
yüksek nitelikli elemanların, bu tasarruflarınız kar
şısında görevden ayrıldıkları ayrılmaya zorlandıkları 
ve uzaklaştırıldıkları görülmektedir. Bu durum karşı
sında onayda belirttiğiniz «İlmî danışma ve eğitim 
felsefemizin oluşturulması» amaçlarına; hangi eleman 
tipiyle ulaşmayı tasarlıyorsunuz? 

7. «Onayla kurulan bir daire onayla kaldırılır.» 
dar görüşü dışında, bu işlemin dayandığı araştırma 
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ve benzeri herhangi bir bilimsel gerekçeniz var mı
dır? 

8. Bu işlem hakkında Devlet Planlama örgütü
nün görüşü alınmış mıdır? Alınmış ise, bu görüş han
gi doğrultuda olmuştur? 

9. Program bütçe hizmetlerinin yerine getirilme
si için bir önlem alınmış mıdır? 1976 malî yılı prog
ram bütçesi hangi dairece hazırlanmıştır? 

10. Bakanlık döneminizde Talim ve Terbiye Dai
resi ile Planlama Araştırma ve Koordinasyon Daire
sinden kaç personel başka görevlere verilmiş ve 
bunların eğitim durumları nedir? Her iki daireye ye
niden kaç kişi atanmış ve eğitim durumları nedir? 

11. Son onayda öngörülen görevi, Talim ve Ter
biye Dairesi Başkanı ve diğer görevliler yerine ge
tirebilecek midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 . 3 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 105 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.. 1 . 1976 tarih ve 7/950-3440/26903 sayı

lı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Talim ve Terbiye Dairesinin kanunen görev 
alanına giren faaliyetler kısmen Planlama - Araş
tırma ve Koordinasyon Dairesi (PAKD)'ne kaydırıl
mış bulunmaktaydı. 

2. PAKD'ın eritilmesi söz konusu değildir. An
cak, PAKD'ca yürütülen görevlerin ilgili daireleri
ne verilmesi, böylece duplikasyonların önüne geçil
mesi sağlanmıştır.. Meselâ, Teknik işbirliği Bölümü, 
Dış Münasebetler Genel Müdürlüğüne; bütçe, plan 
çabşmalan Bütçe Plan Dairesine ve PAKD'ın diğer 
fonksiyonları da Talim ve Terbiye Dairesi bünyesine 
aktarılmıştır. Böylece, Talim ve Terbiye Dairesi daha 
fazla fonksiyonel bir hale getirilmiş olmaktadır. 

3. Talim ve Terbiye Dairesine kanunla veril
miş görevlerden bir kısmı aynı zamanda PAKD'ca 
da yürütüldüğünden bu durum için «Kayma» tabiri 
kullanılmıştır. 

4. Bakanlık bünyesinde yürütülen «Sektör dü
zeyindeki planlama ünitesi», Talim ve Terbiye Dai
resi içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

5. PAKD'ın görevlerinin diğer ilgili dairelere 
aktarılması ile açıkta bir görevin bırakılması söz ko
nusu değildir. 

6. Bakanlığımızda mevcut «Sektör düzeyinde
ki planlamanın gerektirdiği yüksek nitelikteki ele
manların», «Görevden ayrıldıkları, ayrılmaya zor
landıkları ve uzaklaştırıldıkları» iddiası varit değil
dir. 

7. PAKD'ın yürüttüğü görevlerin bir kısmının 
Talim ve Terbiye Dairesine, diğer kısmının da ilgili 
dairelere aktarılması hizmetin daha^ rasyonel ve ve
rimli görülmesine ve kanunî zeminine oturtulması 
gerekçesine dayanmaktadır. 

8. Millî Eğitim Bakanlığı içinde yapılan idarî 
ve organizasyona ait tasarruflar, Bakanlığın iç me
seleleri olup, böyle bir tasarruf için Bakanlık dışı 
kuruluşlardan mütalâa alınmasına ihtiyaç duyulma
mıştır. 

9. Millî Eğitim Bakanlığının 1976 malî yılı Büt
çe teklifini eski Planlama - Araştırma ve Koordinas
yon Dairesinin bünyesinde bulunan ve sonradan 
Talim ve Terbiye Dairesine intikâl eden Bütçe Şu
besi ile Bakanlık Muhasebe Müdürlüğü müştereken 

« 
hazırlamıştır. Ayrıca Bakanlığımızda Bütçe - Plan 
Dairesi de kurulmuş bulunmaktadır, 

10. Bakanlığımızda yapılmakta olan reorga-
nizasyon çalışmaları çerçevesinde kurulmuş bulu
nan YAY - KUR hizmetlerini takviye amaciyla, 
PAKD'dan bazı elemanlar bu teşkilâtta görevlen
dirilmiştir. Bu personelin büyük kısmı yüksek tah
sillidir. Yapılan tayin ve nakiller normal idarî iş
lemler cümlesindedir. 

11. Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı ve diğer 
görevlilerin, bu görevlerini kanunlar çerçevesinde 
yürütecekleri tabiîdir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 
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8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ ilinin bazı köylerinde açılan ortaokulların 
bina ve öğretmen durumlarına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. 
(7/955) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için du
rumu bilgilerinize sunuyorum. Saygılarımla. 

26 . 12 . 1975 
Tekirdağ Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan 

Sayın Bakan, 
Hükümetinizin orta eğitim politikasının her köye 

bir ortaokul açılması biçiminde olduğu somut ör
neklerle ortada durmaktadır. 

Tekirdağ'ımızın birçok köyüne gerek A. P. ikti
darında ve gerekse M. C. döneminde ortaokullar 
açıldı. Bu ortaokulların binaları yok, öğretmenleri 
yok. Ancak, TRT ve basına verdiğiniz bilgilerden 
gerçekten okul açtığınızı sanıyor. 

1. 1969 yılında Marmara Ereğlisine açıldığı ka
muoyuna duyurulan ortaokulun bu güne dek binası 
yapılmamıştır. Ders araç ve gereçleri tümüyle ek
siktir. Öğretmen ise ya birdir, ya da iki. Bu okulun 
binası ne zaman yapılacaktır? Öğretmen kadrosu ne 
zaman tamamlanacaktır?. 

2. Yine Çorlu'ya bağlı Velimeş'e köyünün öğ
retmen, araç ve gereçleri yoktur. Okul, ilkokulun ya
rısından yararlanarak öğrenim yapmaktadır. Bu
nun binasını ne zaman yapacaksınız? Ya öğretmen
leri? 

M. C. döneminde, açıldığı kamuoyuna duyuru
lan Yeniçiftlik köyü Ortaokulunun ise, bir müdürü 
ile bir mühürü bulunmaktadır. Muhtarın odası alı
nıp ortaokul binası olarak kullanılmaktadır. Bu söz
de ortaokulun gerçek ortaokul durumuna kavuşturul
masını düşünüyor musunuz? 

4. Yine, Mürefte, Hoşkör, Sağlamtaş ortaokul
ları için aynı durum söz konusudur. Bu belediyele
re de, o beldede yaşayanların çocuklarının gerçek
ten eğitim olanaklarına kavuşabilecekleri okulların 
yapım tarihleri ve öğretmen atamaları ne zaman
dır?. 

5. Ülkemizde, yarı cahil yetiştirmenin en kolay 
yolu, binasız ve öğretmensiz okullar açmaktır. An
cak, Türk halkı artık böylesi davranışlarınızı, gayet 
iyi değerlendirmektedir. Türkiye gerçeği, az gelişmiş
liğimiz ve Beş Yıllık Kalkınma planlarımız teknik 

öğrenimi amaçladığı halde, bölge meslek okulları
na yönelmeyişinizin nedenleri nelerdir? 

T. C 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 . 3 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 111 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 1 . 1976 gün ve 7/955-3446/26942 sayı

lı yazınız, 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Tekirdağ ili Marmara Ereğl'isi Ortaokuluna 
1976 yılı yatırım programı ile 8 derslikli ve 5 250 000 
TL.'sı maliyetli bir Temel Eğitim Okulunun yaptırıl
ması Devlet Planlama Teşkilâtına teklif edilmiştir. 

Bu okula, 1969 yılında Sosyal Bilgisi, 1972 yılın
da Matematik, 1974 yılında da Fen Bilgisi ile yine 
Sosyal Bilgiler ders araçları gönderilmiştir. 

Marmara Ereğlisi Ortaokulunda 20 saat Türkçe 
dersi için 1, 13 saat Sosyal Bilgiler dersi için 1, 12 
saat Fen Bilgisi dersi için 1 ve 4 saat İngilizce dersi 
için de 1 öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca bir Re-
simiş öğretmenine de teklifte bulunulmuştur. 

2. Tekirdağ Velimeşe Ortaokuluna da 8 derslik 
ve 5 250 000 TL.'sı maliyetli bir Temel Eğitim Oku
lunun 1976 yılı yatırım programına alınarak yap
tırılması Devlet Planlama Teşkilâtına teklif edilmiş
tir. 

Velimeşe Ortaokuluna 1971 yılında ortaokul Sos
yal Bilgiler, 1972 yılında ortaokul Fen Bilgisi ve 1974 
yılında da ortaokul Matematik ders aracı tahsis 
edilmiştir. 

Okulda 15 saat Türkçe dersine karşılık 1,-10 saat 
Sosyal Bilgiler dersine karşılık 1, 9 saat Fen Bilgisi 
dersine karşılık 1, 9 saat Resim - iş dersine karşılık 
ta 1 öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca bir Matema
tik öğretmenine teklifte bulunulmuştur. 

3. Yeni Çiftlik Ortaokulunda 1 Türkçe ve 1 Ma
tematik öğretmeni çalışmaktadır. 
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4. Hasköy'e 1976, Sağlamtaş'a 1977 yılında bi
rer Temel Eğitim Okulunun yapımı Devlet Planla
ma Teşkilâtına teklif edilmiştir. 

Mürefte'ye ise yeni bir ortaokul binasının yapı
mı istenilmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Hükü
met tarafından NATO'ya önerilen «Eğitim kolay
lıklarına» ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/968) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Soru : 
Kısa bir süre önce Radyo, Televizyon ve gazete

lerde Türk Hükümetinin NATO'ya askerî eğitim 
üsleri verilmesi için öneride bulunduğuna dair ha
berler çıkmıştır. 

Başbakan basın toplantısında, Millî Savunma Ba- • 
kanının bu haberi yalanladığını, ancak «Eğitim ko
laylıkları gösterilebileceğinin» söylendiğini bildir
miştir. 

Hükümet tarafından NATO'ya önerilen bu eği
tim .kolaylıkları nelerdir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 9 . 3 . 1976 

Kanun : 77/ÖB-76 
Konu : yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : M. M. Bşk. lığının 13 . 1 . 1976 tarih ve 

7/968-3475/27149 sayılı yazısı. 
Hükümet tarafından NATO'ya önerilen eğitim 

kolaylıkları hakkında İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker tarafından verilen yazılı soru önergesine ilişkin 
Bakanlığımız görüşü aşağıdaki şekilde belirlenmiş
tir. 

Bilindiği gibi NATO ve Avrupa Grupu üyesi ül
keler, İttifakın savunma müessiriyetini artırmak ama-
ciyle; bazı pratik işbirliği tedbir ve çabaları İçeri
sinde bulunmaktadırlar. Üzerinde çaba sarfedilmek-
te olan pratik işbirliği tedbirlerinden biri ise; ittifak 
içerisinde, eğitim meselelerimi en ekonomik ve rasyo

nel br biçimde halletmek ve böylelikle karşılıklı da
yanışma ve yakınlaşmayı sağlamak amacına yönelik 
olan Eğitim işbirliği faaliyetleridir. 

Buna göre, arzulu ülkeler, kendi askerî eğitim ve 
öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden tesis
ler açmak yerine, başka bir ülkede ayqı amaca yö
nelik eğitim veya öğretim tesislerinden veya imkân
larından istifade olanaklarını araştırmakta veya müş
tereken yeni tesisler-açmak istemektedirler. 

Böylelikle gayret ve imkânların birleştirilmesi 
ve en rasyonel biçimde eğitim işbirliği yapılması ön
görülmektedir. 

Türkiye, mahiyeti yukarıda kısaca belirlenen eği
tim işbirliği faaliyetlerinde, kendisine teknik, taktik 
ve malî yönden faydalar sağlayabileceği düşüncesiy
le katılmak arzusunu izhar etmiş ve yine eğitim ama
cıyla Türkiye'de mevcut arazi imkânlarından yarar
lanmak istiyen bazı müttefiklerin bu talebini de 
dikkate alarak, Avnupa Grupunun 1974 Haziran top
lantısında «Katî şartları ilerde müzakere edilmek 
kaydiyle» bazı eğitim kolaylıkları sağlayabileceği
miz, bir taahhüt altına girilmeksizin beyan olun
muştur. 

Yukarıda belirlenen tarihten bu yana bahse konu 
eğitim kolaylıkları hakkında çalışmalar sürdürül
mekte olmasına rağmen, henüz kati bir neticeye 
ul aşılmamı ştır. 

Bakanlığımız, konunun askerî yönü kadar, hu
kukî ve malî veçhelerinin de olacağını dikkate ala
rak daha detaylı bir incelemenin yapılması gereğini 
duymuş ve çalışmaları hızlandırmıştır. 

Çalışmalardan elde edilecek sonuçlar, Hükümetin 
bilgi ve tasviplerine sunulacak ve bilahara ülke çıkar
ları yönünden faydalı mütalaa edilen projeler üzerin
de durularak kesin karara varılacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

10. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Lice Deprem Bölgesine yapılan yardımlarla hasar gö
ren okullara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/982) 

Millet Mclisi Yüksk Başkanlığına 
6 Eylül 1975 tarihinde Lice bölgesinde vukua ge

len depremle ilgili felâketzedelere yapılmış işler ve 
yapılacak iş hususlarını kapsayan malî potrasını ge
rektiren nedenler ile birlikte ilgili sorularımın Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca 
İmar İskân Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Ticaret ve 
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Köy İşleri bakanları tarafından esasa dayalı şekilde 
tarafıma yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

13 . 1 . 1976 
Diyarbakır Milletvekili 

Hasan Değer 

Soru A) Felâketzedelere hane basma ne kadar 
nakti yardım yapılmış ve miktarı nedir? 

Soru : 1. Deprem bölgesini kapsayan yapıl
mış ve yapılacak bütün işlerin ikmali ile ilgili Ba
kanlığınızca ne kadar tahsisat ayrılmıştır? 

Soru : 2. Deprem bölgesiyle ilgili i l . 12 . 1975 
tarihine kadar tüm konut inşaatlarının sarf edilmiş 
meblâğ miktarı ne kadardır? , 

Soru : 3. Deprem bölgesinde yapılan ihaleler
den yolsuzluk olduğu iddiaları basında geniş yankı 
uyandırmıştır. Bu gibi yolsuzluklardan Bakanlığı
nıza intikal edeni var mıdır. Varsa ne gibi tedbir 
alınmıştır? 

Soru : 4. Depremin vukuundan bu yana dış 
ülkelerden yapılan yardım miktarı tüm olarak ne
dir? 

Soru : 5. Yapılan iç yardımın miktarı bugüne 
kadar ne kadar olmuştur? 

, Soru : 6. Deprem bölgesinde kaç hane göç et
miş kaç hane çadırsız kalmıştır? 

Soru : 7. Gerek kaza merkezlerinde ve gerekse 
köylerde yapılan konutlara kaç hane yerleştirilmiş 
ve kaç hane henüz çadırlarda kalmıştır. 

Soru : 8. İlk ve Orta Çağdaki öğrencilerden açık
ta kalan varmıdır? 

Soru : 9. Lise ve yüksek öğrenimde lise ve yüksek 
öğrenime yatılı veya gündüzlü kaç kontenjan hakkı ve
rilmiş ve bunlardan bugüne kadar kaçı yerleştirilmiş
tir. 

Soru : 10. Depremden hasar gören ilk ve ortaokul 
adedi kaçtır ve bunlar ne zaman tedrisata açılacaktır? 

Soru : 11. Deprem bölgesinde bulunan yolu olma
yan kaç köy vardır. Ve bunlardan kaç köyün yolu ya
pılmış ve yola kavuşmamış olan kaç köy vardır? 
Yolu olmayan köylerin yolu ne zaman yapılacak
tır? 

Soru : 12. Gerek deprem dolayısiyle suyu kesil
miş bulunan köyler ve gerekse suyu olmayan köy 
adedi kaçtır? Ve bunlardan kaçı yapılmıştır? 

Soru : 13. Deprem bölgesi çiftçilerin ziraî bağ 
bahçe hayvancılık için yem kredisi hakkında kre
di verilmişmidir verilmişse aile başına verilen mik
tar ne kadardır? Bu hususları kapsayan 13 madde

lik sorularımın önemine binaen öncelikle delâleti
niz kanalıyle cevaplandırılmak üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

('•-) 24 . 2 . 1976 tarihli 65 nci Birleşim Tutanak 
Dergisinde, 27 . 2 . 1976 tarihli 68 nci Birleşim Tuta
nak Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır. 
(7/982) 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . 3 . 1976 . 
Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 114-7/982-3519 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in yazılı so

ru önergesinin Bakanlığımızla ilgili kısımlarına veri
len cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Ali Naili Erdem 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in yazılı so
ru önergesinin Bakanlığımızla ilgili kısmına hazırla
nan cevabımız. 

8. 6 . 9 . 1975 tarihinde Diyarbakır - Lice İlçe
sinde vuku bulan depremde ilk ve orta dereceli okul
larımızda, aşağıda da açıklandığı üzere açıkta kalan 
öğrenci bulunmamaktadır. 

9. Diyarbakır - Lice deprem bölgesinde 830 ilko
kul ve ortaokul öğrencisi yatılı bölge okullarına ter
tip edilmiştir. Depremde yıkılan Lice Ortaokulunun 
öğrencileri mahallen temin edilen barakada öğrenime 
devam etmektedirler. 

Diyarbakır imam - Hatip Lisesinin ara sınıfların: 
da öğrenim yapan ve aileleri Lice depreminde zarar 
gören öğrenciler için Bolvadin fmam - Hatip Lisesin
de 25 kişilik kontenjan ayrılmıştır. 

Lice'li öğrenciler için Endüstri Meslek Lisesinde 
25 yatılılık kontenjanı ayrılmıştır. 

İki yıllık eğitim enstitülerine 110, Öğretmen lise
lerine de 102 öğrenci yatılı olarak alınmışlardır. 

Üniversitelerarası giriş sınavında yeterli puan ala
mayarak açıkta kalan öğrencilere İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademileri ile Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri ve Meslekî ve Teknik Yükseköğ
retime bağlı yüksek okullarda 36'sı kız öğrencilere ait 
olmak üzere toplam 6 i kişilik özel kontenjan ayrıl
mıştır. Ayrıca, ayrılan kontenjanlardan yararlanarak 
kayıt yaptırmak isteyen fakat kontenjanların dolması 
sebebiyle istekleri yerine getirilemeyen öğrencilerin 
YAY - KUR bünyesinde açılacak yükseköğretim ku-
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rumlarına kayıtlarının sağlanması için gerekli işlemler 
yapılmıştır. 

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan gö
rüşmeler sonucu Lice felâketzedesi öğrencilere kredi 
ve yurt imkânı sağlanması hususu gerçekleştirilmiş 
ve bu durum Diyarbakır Valiliğine bildirilmiştir. 

10. Diyarbakır - Lice depreminde hasar gören 
ve yıkılan İlkokullar da aşağıda gösterilmiştir. 

Yıkılan okul Çeşitli derecelerde ha-
İlçesi sayısı sar gören okul sayısı 

Lice 13 23 
Kulp 2 33 
Dicle — 6 
Hazro 1 3 
Hani — 9 

Toplam 16 44 
Lice Ortaokulu tamamen yıkılmış ve bu okulumuz 

halen barakada öğretime devam etmektedir. 
Hani Ortaokulu bazı onarımlarla kullanılır hale ge

tirilmiş olup hizmete devam ettirilmektedir. 

Yıkılan ve hasar gören İlkokul binalarının yeniden 
yaptırılması ve onarılması hususunda İmar ve tskân 
Bakanlığı ile temasa geçilmiş, ancak, adı geçen Ba
kanlık sağlayabildiği dış yardımları deprem bölgesine 
göndermiştir. Bu cümleden olarak, Almanya Lice 
merkezinde 3'er derslikli iki okul binası kurmaya baş
lamıştır. 

Yugoslavya ile İsviçre'den teklifler alınmıştır. 
Millî kuruluşlarımızın bazı teşebbüs ve yardımcıla 

rıyla da şu okulların yapımı ele alınmıştır. 

Yardımı yapan kuruluş Yapılan okul 

Hava Kuvvetleri Lice merkezinde 5 derslikli 
okul 

Ereğli Demir Çelik Lice merkezinde 5 derslikli 
okul 

İstanbul Ticaret Odası Kulp'ta 3 derslikli 2 okul 
Türk Hava Kurumu Lice'de yapılacak bir okula 

300 000 liralık yardım. 

Ayrıca, Bakanlık olarak, 1975 Bütçesinden 
2 100 000 lira Diyarbakır Valiliğine gönderilmiş, 1976 
yılında ilkokul binası ve öğretmen evi yapımı için 
26 600 000 liralık ödenek tahsis edilmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

/ / . — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım in, Kars -
Göle ilçesi TÖB - DER lokalinde olay çıkaran üç 
astsubaya ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Fe-
rid Melen'in yazılı cevabı (7/986) 

MÎBet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz edeceğim sorunun Millî Savunma Ba

kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılması için aracı
lığınızı saygılarımla arz ederim. 1 3 . 1 . 1976 

Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

Kars - Göle ilçesinde bulunan 247 nci Piyade Ala
yında görevli üç astsubay Yüksel Coşkun, Hilmi Yük-
seloğlu ve Burhan Yöntem 27 . 12 . 1975 günü Göle 
TÖB - DER şubesi lokaline girerek lokalde olan hal
ka ve öğretmenlere (Biz sırtımızı burjuva iktidarına 
dayamışız, sol görüşlü olan herkesin anasını avradı
nı s.k. ederiz) şeklinde hakaret ettikleri devlete ait 
tabancalarını çekerek etrafı tehdit ettikleri, olayın 
Göle Adliyesine intikal etmiş olduğu bir gerçektir. 

Bu itibarla : 
1. Görevleri barışta ve savaşta yurdu savunma 

olan bu astsubayların Ülkü ocaklarıyle ilgilerinin bu
lunup bulunmadığı. 

2. Haklarında disiplin kovuşturmasının açılıp 
açılmadığı, açılmış ise ne gibi disiplin cezasının tayin 
edildiği, 

3. Göle halkı arasında büyük bir nefretle karşı
lanan asla ve asla ordumuza mal edilmeyen bu üç ki
şinin kendilerine ait sorumluluğu yaratan fiillerinden 
ötürü yerlerinin değiştirilip değiştirilmemesi hususun
da bakanlığınızın ne düşündüğünün, 

Yazılı olarak bildirilmesini arz ederim. 

T, G 
Millî Savunma Bakanlığı 8 . 3 . 1976 

Kanun : 118/EE-76 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 26 . 1 . 1976 gün ve Kan. Md. 7/986-

3524/27397 sayılı yazınız, 
b) 25 . 2 . 1976 gün ve Kan. Md. 7/986-

3524/27397 sayılı yazınız, 
Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın ilgi (a) yazı 

ekinde gönderilen ve ilgi (b) ile de çabuklaştırılması 
istenen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıdadır. 

1. — 27 Aralık 1975 gecesi, Kars'ın Göle ilçesin
deki TÖB - DER Şubesine, 247 nci Piyade Alayv 
astsubaylarından Yüksel Coşkun, Burhan Yöntem ve 
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Hilmi Yükseloğlu'nun dernek mensuplarının vaki 
davetlerine uyarak gittikleri ve konuşmalar esnasında 
Orduya hakareti tazammun eden sözlerin sarfedil-
mesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı ve olaya 
el koyan Göle C. Savcılığınca haklarında Kamu 
davası açıldığı, ayrıca sivil kişilerin orduya hakaret 
suçu sebebiyle de takipsizlik kararı verildiği, Anca* 
aynı suç sebebiyle 9 ncu Tum. As. Savcılığınca da 
kovuşturma yapıldığı ve adlî soruşturmaların halen 
devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

2. Adı geçen astsubaylar; Kulüp ve derneklere 
gerek resmi ve gerekse sivil olarak girilmemesi hu
susunda verilmiş emre riayetsizlikleri sebeoiyle sev-
kedildikleri Alay Disiplin Mahkemesince onar gün 
göz hapsi cezası ile tecziye edilmişlerdir. 

3. — Anılan astsubayların aşırı sağ ve aşırı sol 
derneklerle ve bu arada Ülkü Ocaklarıyle bir ilgileri
nin bulunmadığı yapılan soruşturmadan anlaşılmış
tır. 

4 — Olayla ilgili astsubayların atanmaları ko 
nusunda her hangi bir işlem yapılmamıştır. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla'
dan Doğu illerine atanan öğretmenin kadro, maaş 
ve yolluklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/1003) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracı 
olmanızı saygılarımla rica ederim. 21 . 3 . 1976 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
!.. — Aralık başında, Muğla'dan Doğu illerine 

sürmek istediğiniz beş öğretmenin yolculuk durum
larını düşündünüz mü? 

2. — Bu beş öğretmenin, yollukları gönderilme
den kadroları niçin geri çekilmiştir? Yolluk alma
dıkça nakil emri tebliğ edilemiyeceğine göre, bu öğ
retmenlere maaş ödetmemek, size özgü yeni bir ce
za biçimi mi olmaktadır? 

T. C. 
Milî Eğitim Bakanlığı 9 . 3 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

$ayı : ljl,6 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 2 . 1976 tarih ve 7/1003 - 3608/27912 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Halil Dere'miin yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevaibıimız ilişikte sunulmuştur. 

ıRig ilerinize saygılarımla arz ederim. 
Al/i Nail Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 

önergesü ile .ilgili cevabımız : 
Sayın soru sahibi önergesinde ifade ettiği öğret

menlerin isimleri ile görev yerlerini belirtmediğin
den, bu hususta herhangi blir bilgi verilımesline im
kân görülememektedir. 

-AM Naili Erdem 
Millî Eğitim iBakanı 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Düziçi İlköğretmen Okulu Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim ve İçişleri Bakanlarından sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı 
(7/1012) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Miilılî Eğitim ve İçişleri Ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

/Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 
Emlin Bilen Tümer 

Adana illi Haramiye Düziçıi İlköğretmen Okulu 
Müdürünün aylardır öğrencilere uygufliadığı partü ve 
meshep ayrıcalığına dayalı yöntemler Bakanlığınıza 
ve basın yoluyla kamu oyuma intikal ettiği halde bu
güne kadar bu okul müdürü hakkında Millî Eği
tim Bakanlığınca her hangi bir işlem yapılımaımıştır. 
Öğrencierini yasa dışı uygulamaları ile döven uydur
ma şahlilfclerle disiplin kovuşturması açtırıp okuldan 
uzaklaştıran bu okul müdürü 26 . 1 . 1976 tarihinde 
Harunliye'den temin ettiği, Osmaniye'den getirttüği; 
komando adı verilen faşist gruplara okulun yurdunu 
bastırarak önceden tespit ettirilen öğrendiler bıçak, 
zincir gibi yaralayıcı aletler kullanılmak, bir kısım 

— 150 — 



M. Meclisi B : 74 10 . 3 . 1976 O : 1 

öğrendiler yurt binasının üst katlarından aşağı atıla
rak altısı ağır olmak üzere 14 öğrenci yaralanmıştır. 
Bu olayda suçluların başında Harumiye'de cereyan 
etmiş bütün yasa dışı olayların tertipçisi ve baş so
rumlusu olan okul müdürü ve yandaşı kişiler bulun
maktadır. 

1. (Aylardan beri yasa dışı olayların tertipçisi bu 
okul müdürü hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca 
şimdiye kadar ne gibi işlem yapılmıştır? 

2. İçişleri Bakanlığınca bu olayla hakkında ko
vuşturma açılan suçluların kimlikleri? Kim tarafın
dan nasıl okul bahçesine sokulduğu? Ve olayda han
gi silâhların kullanıldığını tespit edilip edilmediği? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 . 3 . 1976 
Bakanhık Müşavirliği 

Sayı : 104 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 . 1976 tarih ve 7/1012-3623/28083 sa

yılı yazınız. 
Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in yazılı 

soru önergesinde sözü edilen Adana Düziçi Öğretmen 
Liseis'indeki olaylar hakkında tahkikat açılmış bulun
maktadır. 

TahMkat sonucu, ayrıca bilgi verilecektir. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

14. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman m, 
1975 - 1976 yıllarında bitkisel sıvı ham yağ ve yağlı 
tohum izni alan firmalara ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1039) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica eder, saygilar su
narım. 5 . 2 . 1976 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

1. — 1975 - 1976 yıllarında bitkisel sıvı ham yağı 
ithalâtı için kaç firmaya izin verdiniz? 

a) Firmaların isimleri, 
b) Kaçar ton 'bitkisel sıvı ham yağı getirdikleri 

veya getirecekleri? 

(*) Bu soru önergesi ile ilgili İçişleri Bakanının 
cevabı 23 . 2 . 1976 tarihli 64 ncü Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayımlanmıştır. (7/1012) 

1 c) İthal edilen yağları kendileri vinterize ederek 
mi satıyorlar, yoksa ham olarak başka fabrikalara 

J mı satıyorlar? 
2. — Türkiye'de ham bitkisel sıvı yağın kilogramı 

kaç kuruştur? 
3. — İthal edilen ham bitkisel sıvı yağı hangi mem-

I leketlerden ve kilogramı kaça altnmaktadır? 
4. — Yağlı tohum olarak; hangi memleketlerden 

hangi cins ürünlere ithalât izni, verdiniz? 
I a) Yağlı tohum ithalât izni alan firmaların isim

leri? 
b) Bu firmaların ithal ettikleri ve edecekleri yağ-

I lı tohumların cinsi, miktarı ve her birinin kilogramı-
I nın fiyatı nedir? 

I c) Yağlı tohum ithal eden firmalar bu malları 
I kendi fabrikalarında mı işliyorlar, yoksa başka fa'b-
I rikalara satış mı yapıyorlar? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 9 . 3.1976 
Dışticaret Genel 

Sekreterliği 
İthalât Genel 

Müdürlüğü 
Dosya No. : 20-400-7421 

Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

I Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 .2 .1976 tarih ve 7/1039-3692/28444 sa

yılı yazıları. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Ömer Kahraman'ın 

«1975 - 1976 yıllarında bitkisel sıvı ham yağ ve yağlı 
tohum ithal izni alan firmalar»a ilişkin yazılı soru 
önergesinde istenen bilgilere aşağıda sırasıyle yer ve-

I rilmiştir. 
I 1. — 1975-1976 yıllarında meydana gelen ham 

yağ açığının giderilmesi maksadıyle bitkisel ham 
yağ ithalâtı için Bakanlığımıza müracaat eden rafina-
tör ve margarin sanayicileri olmak üzere toplam 40 
firmaya ithal izni verilmiştir. 

a ve b) Firmaların isimleri ve ithaline izin veri
len bitkisel ham yağ miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

TUR YAĞ - Türkiye Yağ ve Mamulatı 
A. Ş. 20 280 Ton 

Paksoy Ticaret ve Sanayi A. Ş. 7 000 » 
Komili Yağ - Sabun Gliserin San. 5 500 » 
Balat Nebati Yağ Sanayi 1 000 » 
Mina - İş Yağ Ltd. Şti. 1 500 » 
Canbolat Sabun Yağ Sanayi ve Tic. 

I A. ;Ş. 1 750 s» 



M. Meclisi B : 74 10 , 3 . 1976 O : 1 

Ayeks Yağ Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
Muhittin Ekiz 
Hasan PazarcJ 
Bağ Yağları San. ve Tic. A. Ş. 
İMarsa Margarin San. A. Ş. 
Yüryağ San. ve Tic. A. Ş. 
Alemdar Kimya San. A. Ş, 
Buzcular Koli. Şti. 
Yüce Nebati Yağ San. 
Ariş Yağ Koli. Şti. 
Yağ Sanayi T. A. Ş. 
Ahmet Kula ve Oğulları Koli. Şti. 
Aziz Yağcı 
Karataş Yağ San. ve Tic. A. Ş. 
Sun Nebati Yağ Sanayi 
Dev Rafine Yağ San. Ltd. Şti. 
Aksoylar Margarin Yağ Fab. 
Aysan Nebati Yağ Ltd. Şti. 
Trakya Yağ San. A. Ş. 
Maraşoğulları Tic. ve San. Koli. Şti. 
Karamelımetler Yağ Sanayi 
Arı Raifine ve Yağ San. A. Ş. 
Ticaret ve San. Kontuvarı 
Öder Yağ Sanayi 
Emek Yağ ve Sabun San. 
ÜnileVer - İş Türk Ticaret ve Ltd. Şti. 
Mustafa Sönmez 
Fazıl Doğan 
Antalya Yağ Sanayi A. Ş. 
Altın Yağ Kom'binaları A. Ş, 
Ahmet Tahsin Diker 
TARİŞ 

Ancak, yukarıda dökümü yapılan miktarlar veri
len müsaade belgelerine istinat etmektedir. Bu firma
ların bir kısmı ya müsaade belgelerini hiç kullanma
mışlar ya da belgelerin muayyen bir kısmını kullan
mak suretiyle daha az miktarlarda ithalatta bulun
muşlardır. Böylece yapılan döviz tahsislerinin önemli 
Ibir kısmı kullanılmamıştır. Nitekim, 1975 - 1976 yıl
larında toplam 294 174 ton ham bitkisel yağ ithali 
için döviz tahsisi yapılmış olmasına rağmen 31.12.1975 
tarihine kadar 119 403 ton fiilî ham yağ ithalâtı ya
pılmıştır. Bu miktarın 1976 yılı sonunda 180 000 tona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

c) Yukarıda isimleri ve ithaline müsaade edilen 
(ham yağ miktarlan belirtilen firmalardan bir kısmı 
sadece rafinatör olup ham yağı işledikten sonra diğer 
firmalara satmakta, bir kısmı ise kendi tesislerinde 
vinterize ederek piyasaya arz etmektedirler, Keza, 
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margarin sanayicileri ithal ettikleri ham yağları doğ
rudan doğruya kendi imalâtlarında kullanmaktadırlar. 

2. —' Türkiye'de ham nötralize ayçiçeği, pamuk ve 
soya yağının toptan satış fiyatı, Fiyat Kontrol Komi
tesinin 6.8.1975 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 
tebliği ile ve tüm yurt sathında geçerli olmak üzere 
12,25 TL./Kg. olarak tespit edilmiştir. 

3. — Ham bitkisel yağların ithal edildikleri ül
keler ve ortalama ithal fiyatları aşağıdaki gibidir. 

— Soya yağı : Batı Almanya, A. B. D., Fransa, 
Hollanda, İngiltere, İspanya ile İsviçre'den ve ortala
ma 0,733 $/Kg. fiyatla, 

— Palm yağı : Batı Almanya, Belçika - Lüksem-
burg, A. B. D., Danimarka, Hollanda, İsviçre ile Ma-
laya'dan ve ortalama 0.520 $/Kg. fiyatla, 

— Koko yağı : Batı Almanya, Belçika - Lüksem-
iburg, A. B. D., Danimarka, Endonezya, Filipin, Fin
landiya, Fransa, Hollanda ve İsviçre'den ve ortalama 
0,598 $/K'g. fiyatla, 

— Ayçiçeği yağı : A. B. D., Fransa, Hollanda, İs
viçre, Macaristan ile Romanya'da ve ortalama 0,779 
$/Kg. 'fiyatla, 
ithal edilmiştir. 

4. — 1975 yılında yağlı tohum olarak; 30 ton soya 
fasulyesi Amerika Birleşik Devletlerinden, 7 510 ton 
kopra tohumu da İngiltere ve Filipinlerden ithal edil
miştir. 

a) Yağlı tohum ithalât izni verilen firmalar şun
lardır r 

TÜR YAĞ - Türkiye Yağ Mamulatı A. Ş. 
Mina - İş Yağ Ltd. Şti. 
Ayeks Yağ Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
Yağ Sanayi Ticaret Koli. Şti. 
Sun Nebati Yağ Sanayii 
Gençerler Yağ Sanayii 
Cider Yem Sanayi ve Yem Fabrikası 
Antalya Yağ Sanayii A. Ş. 
Balat Nebati Yağ Sanayii 
Marsa Margarin Sanayi A. Ş. 
ib) Devlet İstatistik Enstitüsünün ithalât istatistik

leri firma esasına düzenlenmediğinden Bakanlığımız
dan ithal müsaadesi alan firmaların fiilî ithalât mik
tarlarını tespit etmek mümkün değildir. 

c) Yağlı tdhum ithal eden söz konusu firmalar 
bu malları kendi fabrikalarında işlemek üzere Ba
kanlığımızdan müsaade almışlardır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
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16. •—• Çankırı Milletvekili M. Ali Arsanın, An
kara Numune Hastanesine gönderilmek üzere Meclis 
Postanesine verilen mektupların açıldığı iddiasına iliş
kin Ulaştırma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanla
rından sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demirin yazılı cevabı. (7/1054) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sağlık ve 

Ulaştırma Bakanları tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Türkiye'de, her vatandaş kimseye sormadan, ön 
müsaade almaksızın haberleşme özgürlüğüne sahip
tir. Bu hak Anayasa ile herkese verilmiştir. Bu hak
kın aksine, bir hâkim kararı olmaksızın suiistimal edil
mesi demek Anayasanın 17 nci maddesinin ihlâli de
mektir. Bugün Ankara Numune Hastanesinde, bir 
Milletvekili arkadaşımızın Meclis postanesinden pos
taladığı mektuplar yetkililer tarafından açılarak 
okunduktan sonra sahiplerine verilmeden toplattırıl
mış olmakla, Anayasanın bu hakkı ihlâl edilmiştir. 
Bu tarz davranışlar açık rejim olmak iddiasında bu
lunduğumuz demokrasiyi' zedeler hatta ortadan kal
dıracak nitelik arz eder. Haberleşme hürriyetinin yok 
olduğu bir ülkede demokrasi yoktur. Bu tarz davra
nışlar içine giren kuruluşların gizlilik mektupları 
açıklandığı zaman kimlerin ne olduğu daha iyi orta
ya çıkar. Bu gün Milletvekillerinin mektuplarını açıp 
okursunuz, yarın vatandaşlarınkini derken bir günde 
kendinizinkiler okunur. Telefonları dinletirsiniz, mek
tupları açıp okursunuz sonu ne olur ve kimler bu iş
ten kârlı çıkar bilinmez. Buna göre : 

1. — Bir milletvekili arkadaşımızın Meclis pos-
tanasinden Ankara Numune hastanesi doktorlarına 
gönderildiği mektupların yetkililer tarafından açılıp 
okunması neticesi dağıtılmaması Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâli değil midir? 

2. — Anayasayı ihlâl eden bu tarz yöneticiler 
için ne düşünüyorsunuz? 

(*) Bu soru önergesi ile ilgili Ulaştırma Bakan
lığının cevabı geldiğinde yayımlanacaktır. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 5 . 3 . 1976 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 307 
Konu : Çankırı Milletvekili Sayın Meh
met Ali Arsan'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 2 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1054 - 3731/28692 sayılı yazınız. 
Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Arsan'ın 

11 . 2 . 1976 tarihli yazılı soru önergesine cevabım 
ektedir, 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Arsan'ın An
kara Numune Hastanesi doktorlarına gönderilen mek
tupların Hastane yöneticilerince açıldığı iddiasına 

ilişkin yazılı soru önergesine cevabım 
Soru önergenizde belirtilen hususlar inceleme ko

nusu yapılmıştır. 
Sonucundan ayrıca bilgi arz edilecektir. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 1. 4 . 1976 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 533 
Konu : Çankırı Milletvekili Sayın Meh

met Ali Arsan'ın yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi : 24 . 2 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/1054 - 3731/28692 sayılı yazınız. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan tarafın
dan verilen ve Ankara Numune Hastanesi doktorla
rına gönderilen mektupların hastane yöneticilerince 
açıldığı iddiasına ilişkin olan yazılı soru önergesine 
cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
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Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Arsan'ın ya
zılı soru önergesine cevabım 

Soru : Bir milletvekili arkadaşımızın Meclis posta
nesinden Ankara Numune Hastanesi doktorlarına gön
derdiği mektupların yetkililer tarafından açılıp okun
ması neticesi dağıtılmaması Anayasanın 17 nci mad
desinin ihlâli değil midir? 

Anayasayı ihlâl eden bu tarz yöneticiler için ne 
düşünüyorsunuz? 

Cevap : Yazılı önergeniz Millet Meclisi Başkan
lığından 'Bakanlığımıza intikal eder etmez önergeniz
de geçen mektupların açılması konusunu tetkik için 
müfettiş Dr, Naci Demirci görevlendirilmiştir. 

Bakanlığımız müfettişinin yaptığı inceleme sonun
da tanzim ettiği 9 . 3 . 1976 tarih ve 5 sayılı rapora 
göre : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi postanesinden üzer
lerine 25. kuruşluk pul yapıştırılmak suretiyle açık ola
rak ve 100 kuruşluk pul yapıştırılarak kapalı zarf
lar içerisinde Sayın MilIetvekİlileri M. Ali Arsan ve 
M. Kemal Gönül tarafından Ankara Numune Has
tanesi doktorlarına gönder'ilen mektupların, bu işle 
görevli memurlar tarafından sahiplerine iletildikleri, 
gerek 25 kuruşluk pulla açık olarak ve gerek 100 ku- -
ruşlük pulla kapalı zarflarla gönderilen mektupların 
hastane yetkilileri tarafından açılıp okunmalarını mü
teakip toplatılmalarına ait iddiaların gerçekleşmediği 
ve hastane doktorlarının kendilerine gönderilen bu ve 
bunlara benzer mektupların kaybolmasından yakındık
larına dair herhangi bir ifade veya şikâyetleri ol
madığı, dolayısıyle Anayasanın 17 nci maddesinin ih
lâlinin bahis konusu bulunmadığı cihetle Ankara Nu
mune Hastanesi yetkili ve ilg'ilileri hakkında herhangi 
bir işleme mahal olmadığı anlaşılmıştır. 

17. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Altın
dağ Devlet Tiyatrosunda oynanan «Lodos» adlı oyun 
ile Devlet tiyatroları repertuarında yapılan değişik
liklere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Rıfkı Da
nışman'in yazılı cevabı. (7/1076) 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından ya

zılı olarak yanıtlanması için gerekli işlemin yapılma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Doğan Araslı 

Bilindiği gibi Devlet tiyatrolarında sahneye ko
nan her yapıtla ilgili olarak Devlet Tiyatroları Ge
nel Müdürlüğünce seyircilere dağıtılmak üzere bir 

broşür hazırlanır. Bu broşürde; geleneğe uyularak, 
sanatçıların adları, oyundaki rolleri belirtilir,- ayrıca, 
oyun yazarı, ya da oyunu sahneye koyan kişinin ya
pıtı tanımlayan bir de yazısı yer alır. 

4 Şubat 1976 Çarşamba günü Devlet Tiyatrosu 
Altındağ Sahnesinde «Lodos» adlı yerli bir yapıtın 
oyunu başlamıştır. Bu oyunla ilgili olarak da yuka
rıda tanımladığım broşür bastırılmış, oyunun ilk gü
nü Altındağ Tiyatrosuna gelen seyircilere dağıtıl
mıştır. 

Kültür Bakanlığı üst düzey yetkililerinim de konuk 
olarak izledikleri Lodos oyununa ait broşürde yapıtı 
tanımlayan yazı, genç sanatçı Bayazıt Gülercan ta
rafından yazılmıştır. Yapıtı tanıtan yazısınra sa
natçı, sermayenin emeği nasıl ucuza kapattığını, eme
ğin nasıl güvenceden yoksun bulunduğunu belirte
rek: 

«Eğer gazetede verilen on kişilik bir iş ilânı için 
oraya doluşan yüz kişiden biri oknadıysanız, kenti
nizde gün atarken kurulan, bütün sosyal güvenceden 
yoksun işçi pazarlarında bekleşenlerden bîri olma-
dıysanız, sıra kendisine de geldiğine sevinip başka 
ülkelere çalışmak için gidecek olan insanların top
landığı garlarda, hava alanlarında beiklemediysenıiz 
hiç lodos'a tutulmamış olduğunuza sevinin.» diyor. 

Oyun yazarını töreye uygun olarak broşürde ya
yımladığı ve yukarıda bir bölümünü aldığım yazı
sında ayrıca B. Brecht'ten de üç alıntı yer almıştır. 

Ne var ki, 5 Şubat günü Kültür Bakanlığı yetki
lileri Altındağ Tiyatrosuna âdeta baskın yaparak, 
tek birini bırakmamacasına söz konusu broşürü top-
latmıştır. Eylem bununla da, kalmamış, oyunun ikinci 
gecesinde, metinde bulunan bazı söz ve cümleler çı
kartılmıştır. 

Vedat Nedim Tör'ün bir yapıtının sahneden kal
dırılması, Lodos oyununun broşürünün toplatılma-
sıyle tiyatroya karşı savaşın da giderek hızlandırıl-. 
dığı görünür hale gelmiştir. 

Kültür Bakanlığından, yukarıda somut örneğini 
verdiğim girişimlerden sonra, aşağıdaki sorularımı 
yanıtlamasını rica ederim. 

1. Lodos oyunu$a ait broşür hangi neden ve 
gerekçelerle toplatılmıştır, gerek broşürün toplatılma
sına, gerekse oyun metninde yer alan bazı cümle ve 
sözlerin çıkartılmasına kim emir vermiştir? Bu giri
şimler tiyatro için sansür sayılmaz mı? 

2. Adana'da büyük bir holdinge ait kültür site
minin açılış töjf eninde Devlet Bakanı Başbakan Yar
dımcısı Alparslan Türk'eş, Devlet Tiyatroları Genel Mü-: 
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dürü ile Kültür Bakanı ve büyük: Holding sahibi ki
şinin başlbaşa yaptıkları toplantıda, Devlet tiyatroları 
oyun programının değiştirildiği ve yeni bazı esasla
rın saptandığı söylenme'ktedir. Başlbaşa yapılan bu 
toplantıdan sonra, yukarıda sözünü ettiğim girişlim -
lerin ortaya çı'kması bir raslantı olarak gözükmemek
tedir. Türkeş ve büyük sermaye temsilcilerinin Dev
let tiyatroları repertuarında sermayeyi koruyan yön
de değişiklikler önerdiğine ve bunların da Devlet Ti
yatroları Genel Müdürlüğünce benimsendiği söylen
diğine göre; 

a) 1976 yılı Devlet tiyatroları repertuarında ilk 
saptanan oyun listesi ne idi, yazlarları kimlerdir? 

b) Repertuara yeni oyun alındı mı, bu oyunla
rın adları ve yazarları kimlerdir? 

T. C, 
Kültür Bakanlığı 10 . 3 . 1976 

Sayı : 193 
Millet Meclisi Başlkanlığı Genel Sek
reterliği Kanunlar Müdürlüğü. 

İlgi : 26 . 2 . 1976 tarih ve 7/1076/3801/29152 sa
yılı yazınız. 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı'nın Devlet 
tiyatroları programında değişiklik yapıldığı ve Altın
dağ Sahnesinde oynanan «Lodos» adlı eserin metni
nin tadili ii'e ilgili önergesi incelendi. 

1. Vedat Nedim Tör tarafından yazılmış ve Dev
let tiyatrolarınca sahnelenmek istenen eserin oyun
dan kaldırılması 12 Eylül 1975 tarih ve 116 sayı ile 

• * • 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne gönderdiği
miz' yazıda belirtilen «Sanatın her çeşidi ve görünü
şü ile, kendi amacı içinde cemiyete müspet hizmette 
bulunması, millî ahlâk ve ananelerimizi muhafazada, 
devam ettirmede ve özellikle millî birliğimizi temin 
ve takviyede güçlü ve yapıcı tesirini göstermesi za
ruridir» temel fikirlerine aykırı düştüğünden dolayı 
gerekli görülmüştür. 

2. «Lodos» isümli piyesi tanıtan broşür sayın so
ru sahibinin önergesinde ifade ettiği gibi, «geleneğe 
uyulacak, sanatçıların adları, ayrıca oyun yazarı, ya 
da oyunu sahneye koyan kişinin yapıtı tamamlayan 
bir de yazısı yer alır.» Vasıflarında olmadığı rol dağı
tım cetvelinde yanlış bulunduğu, yetkililerin kontro
lünden geçirilmeden dağıtıldığı için ilgili Genel Mü
dürlükçe toplanmış ve rol dağıtım cetveli düzeltilerek 
basılmıştır. 

' 3. Adananda Sakıp Sabancı Kültür Sitesinin açı
lış töreni sırasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Alparslan Türiceş ile Devlet Tiyatroları Ge-
nel Müdürü ve Kültür Bakanının haşhaşa bir toplan
tı yaparak, Devlet tiyatroları programını değiştirdik
leri iddiasının hakikatle hiçbir ilgisi yoktur. 

4. 1976 yhı Devlet tiyatroları repertuarı sureti 
dktedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 

• * • 
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25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerinin kaldırılması ve Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit-
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

AFYON KARAHlSAR 
İbrahim Elmalı 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muanımeır Alıcı 
Kemıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliya gül 
Mustafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kayma 
Kâmil Kırı'koğlıu 
1. Hakkı Köylüoğılu 
Cevalt önder 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürk 
önder Sav 
îlyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıkmaz 

Üye sayısı : 45Q 
Oy verenler i 227 

Kabul edenler : 219 
Reddedenler : 5 

Çekinseırler j 1 
Geçersiz oylar : 2 

Oya katılmayanlar : 221 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nakit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Necati Cebe 
İbrahim Behrem Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumıi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Abdi Özkök 

BURSA 
Ali Elverdi 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatüboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Mahmut Kep otlu 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeftdmkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Korkut özaJİ 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ayşe Aliye Kölksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP, 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çiilesıiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HATAY 
iSabahattin Adalı 
Sabri ince 
Mehmet .Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Oral Mavioğru 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajk'kiray 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Öiçen 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 
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İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Coşikun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 

KARS 
Doğan Ar&slı 
Yasin Bozikuıtt 
Kemal Oifeyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Kâmlilı özsanyıldız 
MeJhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşli 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Bıattal 
İsmet Büyü'kyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettdn Gökakm 
M. Necati Kalaycııoğlu 
özer Ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Necini Özgür 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğln 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Hayati Savaşçı* 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

SIVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
İsmail Hakkı B'Mer 

A l Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Oineil 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Liit.fi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleymıan Yıldırımı 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Mehme-t Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
llhami Çertıin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zc'kâi Altınay 
Bülenit Ecevit 
Orhan Gön'cüoğlu 
Cahit Karakaş 

BURDUR 
Osman Aykul 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
İlhan Özbay 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 

(Çekinser) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Pamuk 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

ANTALYA 
Fahri özçelilk 

(Geçersiz oylar) 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
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[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Oan 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Emin Bilen Tümcr 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAIHSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlıı 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mir Bahaıttin Yaırdımeı 

AMASYA 
Hasan Bütüner -
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçlkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumeu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Osman Cemin 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
I. Hakkı Ketenoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
Fikri Pehlivanlı 
Saibalhattin Selek 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
Deniz Baıykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahkn Erdem 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmaa Avcı 
Ekreım Sadi Erdemi 

AYrDIN 
Mutlu Menderes 
Kemaıl Ziya Öztürik 

BALffiESİR 
Ahmet Akçcel 
İlhan Aytekin 
Cihat Biılgehan 
Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
Abdullah Bazcncir 
II. Cehalettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir !(B.) 

BURDUR 
Fail: Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acaır 
Mehmet Emekli 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

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

ÇORUM 
Eteni Eken 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Er çelik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYrARBAKHl 
Abdüll âtif Ensarlioğlu 
Re cad İslkenıder o ğlu 
Hailit Kahraman 
Bahaıttin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atıilâ 
Ömer Naimi Barım 
Rasıim Küçükel 
A. Orhan Seneımoğiu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasıim Cinisıli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Er verdi 
Gıyasettin Karaca (B.) 
İsmail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özkaya 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkime n 
İbrahim E tem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yüeel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Rega 
Ali Yılmaz (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu • 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurralıman Köksal-
oğlu 
Hüseyin üzdemir 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Halûk Ülıman 

İZMİR 
Talât Asal 
Yrüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsımet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet, özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Oemlü Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk İmamoğtlu 
Hayrettin Naküboğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
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KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Turtan Güneş 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây tmer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan (t.) 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli (t.) 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tuımcel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldaııb 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Sûdı Reşat Saruhan | 

SAKARYA 
Naıdir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal j 
İsmail Müftüoğlu (B.) | 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

SAMSUN 
Fahri Birer (1.) 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
İdris Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebü Oktay 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

srvAs 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Ansian 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duıraıkoğlu 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

elikler] 

1 
1 

\ TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Niihan Ilgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Feyzulilafa Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboğlu 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Niihat Akın 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 

. • .— 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 3 . 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 

X 1. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Ka
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rıları ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Bahriye Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletve
kili İsmail Taşh'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. 
Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 14.7.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Demokratik Parti Grupu adına Grup Baş-

kanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ile 
Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, kamu ku
ruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda komis
yonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları sapta
mak; rüşvet ve yolsuzluk konularını açıklığa kavuş
turmak ve Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ile 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı id
dialarının doğru olup olmadığını saptamak amacıy-
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergeleri. (10/79, 10/72) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 

tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

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

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

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

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

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



2 — 
8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar

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

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

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

11. — Urfa Milletvekili 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

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

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

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

15. -— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla

rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

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

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

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

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

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

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



22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer öîçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

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

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

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

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

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

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

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça* 
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya-t 
samn 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

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

31. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı« 
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

32. — 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 Mili 
lef Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu« 
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uyı 
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger* 
çek nedenlerini saptamak amacıyle. Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyannca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

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

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



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

37. — Gaziantep Milletvekili îbrattim 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, fi 0/47) 

38. — 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) 

39. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

40. — îçel 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) 

41. —. İzmir Milletvekili Yüksel Çafcmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

42. — 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 amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

43. — Balıkesir Milletvekilli 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, Miliet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

44. — Manisa Milletvekilli 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) 

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

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

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

48. — 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) 

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

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 



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

51. — 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) 

52. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

53. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

54. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 8S 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

56. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

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

58. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

59. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10'/67) 

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

61. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (lCi/69) 

62. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve i 03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

63. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

64. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve.-18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

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

66. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, 'iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

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

68. —• Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

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

70. — 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) 

71. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

72. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

73. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'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. — istanbul 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 işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın. 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/9i) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi («/l08) 

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

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

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

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

67. — 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) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

79. — îzn-ür 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) (*) 

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

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

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

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

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehân'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
KÖy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

87. — 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) (*) 

88. — 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) 

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

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

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

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

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

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

95. — içel 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

106. — 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) 

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

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

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

110. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri

mize 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

118. — 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) (*) 

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

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

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

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

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 
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124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-

lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(•) 

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

126. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

135. — 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) (*) 

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

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

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

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

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201), 
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149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

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

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

152. — Siirı Milletvekili NebiJ Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 

{*) 
153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba

kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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

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

15b. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

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

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

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millit 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

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

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 

f rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

i 163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

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

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve ts-

I panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

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

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

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

169. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun. Ada-
j na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş

kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslfnın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 

i etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

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

I 172. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

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

7 * 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 24 .2 .1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu-

| nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı-

I nm, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato-
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su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve tçel Milletvekili Oral Mavioğ'u'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

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

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

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

5. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 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) 

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

7. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 6 . 1975) 

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

X 9. — 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 10. — 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 11. — 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 : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihin
de ?,ktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

13. — 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) 

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

15. — 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 : 25 7) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

16. — 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 17. — 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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sjna dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (& Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . - 7 , 1975) 

18. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma talih
leri : 20 . 6 . 1975, 1 7 . 7 . 1975) 

19. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy îşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

»« —a* 

20. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç 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 21. — 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 22. — 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) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

»•• n 

(74 ncü Birleşim) 


