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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra, ya
pılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda çoğunlu
ğun bulunmadığı anlaşıldığından : 

8 Nisa,n 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Ahmet Çakmak 

Divdjn Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 . 4 . 1976 Perşembe 

Tasarı 
1. — 8 . 6 .• 1975 tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/430) (Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 7 ar

kadaşının, 13*80 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 nci 
maddesinin (d) fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/585) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademilerine ait 1184 
sayılı Kanunda 'bir maddenin değiştirilmesi ve 2 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/586) (Millî Eğitim Komisyonuna) 

4. — Manisa Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 
2 arkadaşınım 5 . 3 . 1975 tarih ve 584 Karar Nu
maralı Millet Meclisi İçtüzüğünün 57 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi 2/587) (Anayasa 
Komisyonuna) 

Raporlar 
5. — Millî Savunma Bakanlığı îskân İhtiyaçları 

İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılma
sına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 nçü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca reddine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/265; C. Sena

tosu : 1/396) (M. Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nci ek) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 
8 , 4 , 1976) (GÜNDEME) 

6 . - 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu madde
sinin 12 Şubat 1963 tarih ve 172 sayılı Kanunla de
ğişik (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/236) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1976) (GÜNDEME) 

7. — 15 . 2 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 
Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) Bendi ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler, Millî Savunma ve Plan komisyonları raporları 
(1/272) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 8.4.1976) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Sorular 
8. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 

Tekirdağ ili emrine atanan ilkokul öğretmenleriyle 
kız öğretmen okulu müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1169) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, üretici
lerin ihtiyacı olan göztaşınm (Bakırsülfat) yüksek fi
yatla satılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi. (7/1170) 

Meclis Araştırmaları 
10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 14 

arkadaşınm, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen 
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öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet men
suplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (lC(/93) 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin isimleri okunduğunda, bu
lunduklarını bildirmelerini rica ederim. 

'(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN .— Sonradan teşrif eden arkadaşların, 

1. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâle t tin Ezman' 
in, Bingöl linyitleri, çevrenin yakıt ve enerji ihtiyacı 
ile Özlüce Barajı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç sayın arkadaşımın 
talöbini yerine getireceğim. 

•Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ezman, 
Bingöl ilnyMeri ve çevrenin yakıt ihtiyacı, enerji ih
tiyacı ve Özlüce barajryle ilgili olarak buyuaın. 

Sayın Ezman, beş dakikayı geçmemesini rica edi
yorum. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa
yın Başkan, değerli mifletvekilleri, 

Bingöl, Elâzığ, Muş, Erzurum çevrelerinde odun 
veya tezek yakılmaktadır. Bu ihtiyaç da Bingöl ve 

11. —- Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, Traktör dağıtımı ve üretim sorununun çö
zümlenmesini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/94) 

'biz sayımı yapıncaya kadar pusula göndermelerini ri
ca ediyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, pusula gönderen arkadaş
larımız da yoklamaya dahil edileceklerdir. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

çevresindeki ormanlardan temin edilmektedir. Evvel
ce yemyeşil meşe ormanları olan Bingöl'de kıyasıya 
kıyım karşısında bu ormanlar tükenmekte, tüketil
mekte; bunun yanında bir kısım halkımız da Muş 
Ovasında, Bingöl'ün bir kısım sahasında, Elâzığ'da 
tezek yakarak bu değerli gübreyi israf etmektedir. İl
kelliği yanında ekonomik bakımdan da bir zarar ya
ratılmaktadır. 

Bunun yanında Bingöl'ün Halifan mıntakasında 
möbzul miktarda linyit kömürleri mevcuttur. Şimdiye 
kadar yapılan ilkel tespite göre 'geniş rezervli olduğu 
anlaşılmıştır. Buna rağmen bu kömürler burada yatı
rılmakta, el dokundurulmamakta ve buna karşı da 
memleketin büyük serveti olan ormanları elden çik-

»•><» "»-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), İlhamı Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum.' 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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makta, kesildikten sonra da bu mıntakada . mebzul 
olan kıl keçisinin tahribatına hedef bırakılmaktadır. 

Şimdi şöyle bir durum karşısındayız. 
Kömür var, kaynak var, ihtiyaç var, iş isteyen işçi 

var. istihdam sorunu var; fakat Hükümetimiz, Dev-* 
letimiz bu ihtiyaç karşısında bu büyük kaynağın üze
rine eğilmemekte, vatandaşı ve memleketi kendi ihti* 
yaçları ile karşı karşıya ve ilkel bir hayat seviyesi 
içinde tutmaktadır. 

Medenî ve uyanık bir millet, medenî ve uyanık 
bir devlet böyle bir manzaraya ilgisiz kalamaz. Bu 
kadar imkân içinde vatandaşlarını imkânsızlığa mah
kûm tutamaz. 

Bu linyitler Ahmet Ağa'mn, Mehmet Ağa'nın, üç 
beş arabasıyle çalıştırılabilecek ve mıntıkanın, çevre
nin ihtiyaçları bu suretle temin edilecek durumda de
ğildir. Bu linyitlerin tezelden, en âcil şekilde devlet 
yioluyle işletilmesi ve bu suretle buradaki orman tah
ribatının önlenmesi ve vatandaşın da yakacak ihti
yacının medenî yoldan temini şarttır. 

/Şimdi soruyorum : Acaba, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı, bu büyük kaynak ve bu büyük imkân üze
rine ne zaman eğilecek, yahut ne zamana kadar bek
leyecek, ne zamana 'kadar bakıp duracaktır? 

jBu vesileyle hatırlatmak isterim ki, linyit gibi yer
altı kaynaklarımızın esaslı bir şekilde çalıştırılması 
içim bir an önce devletleştirilmesi ve bunun için de 
gerekli mevzuat, kanun değişikliklerinin yapılması 
artık şart olmuştur. 

İkinci bir mesele : Murat'ın bir kolu olan Peri 
Çayının yalnız Bilgöl'deki sahası içinde 2,5 milyar 
fcilovatsaat hidroelektrik enerjisi imkânı varken, Bin
göl'ün 330 köyünün 330'u da elektriksiz ve ışıksızdır. 
Bu, Peri'nin yalnız Özlüce Barajı üzerinde kurulacak 
ve ilik tahminlere göre 2,5 milyar lira civarındaki ma
liyetle temin edilecek bir hidroelektrik santralıyle 
1,5 milyar kilovatsaat enerji temin edilebilecektir. 
Enerjinin kilovatsaati 1 liradan sayılsa 1,5 milyar li
ra ve bilenlerin iddialarına göre, 1 kilovatsaat ener
jinin sanayide değeri 1Q liraya kadar yükseleceğine 
göre, her sene 10 milyar lira bu akan su ile beraber 
göçüp gitmektedir ve buna da yine devletimiz, ik
tisatçılarımız, ekonomistlerimiz seyirci kalmaktadır
lar. Soruyoruz, Özlüce barajı ne zaman kurulacak 
diye, bize diyorlar ki : «On - onbeş sendik etüt pro
jesi içindedir» daha on - onbeş seneye kadar bu su 
devamlı akacak. Her sene bu milletin gözü önünde, 
10 milyar, 20 milyar liralık bir değer Türk bütçesinin 
dışında o sularla beraber akıp gidecektir. 
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I Hidroelektrik enerji en ucuz enerjidir. Tesis kurul-
I duktan sonra eksilmeyen, hiç bir masraf yapmayan 
I bir enerji şeklidir. Bu su burada tevkif edilir, 10 Km. 
I 2ü Km. ötesinde aynı enerjiyle akıp gider. Millet

lerarası bir problem değildir, bir sulama barajı da 
I değildir. 
I , BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 

iHASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
I Peki efendim. 

Bununla yine Hükümeti uyarıyorum : Böyle bü-
I yük bir servet, böyle bir kaynağa; niçin, ne haMa ve 

ne gafletle böyle seyirci kalınmaktadır? Cihan Har
bi sırasında Murat boylarım gezen Alman subayları, 
«Murat böyle akar, Türk de böyle bakar» demiş. Biz 

I hâlâ öyle anlayışsız bir şekilde bakmakta devam edi-
I yoruz memleketin kaynakları üzerinde. 
I (Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının dik

katini yine bu noktada da çekiyorum : Daha ne zama
na kadar Özlüce barajı ve diğer Peri çayı üzerindeki ba- / 

I raj imkânları böyle bakılarak, kenarında seyredile-
I rek durulacaktır? Bunu sormak ve öğrenmek istiyo

rum. Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ezman. 

I 2. — Ağrı Milletvekili Mir Bahattin Yardımcı' 
I nın, Ağrı'nın Doğubeyazıt ve diğer ilçelerinde aralık-
I sız devam eden depremlere ilişkin gündem dışı konuş-
I ması ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un ceva

bı. 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Bahattin 
Yardımcı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ve diğer ilçelerinde 

I aralıksız devam eden depremlerle ilgili olarak, bu-
I yurun efendim. 

İM-IR BAHATTİN YARDIMCI (Ağrı) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Ağrı'nın Doğubeyazıt kazasında depremden za-
I rar gören vatandaşların can ve mal kaybım, bu 

meyanda alınması lâzım gelen tedbirler hususunda 
Yüce Meclse maruzatımı arz etmek üzere söz almış 

I bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi hürmetle 
I selâmlıyorum. 
I Muhterem miHetvekilleri; 3 Mart, yani Cumayı 

Cumartesine bağlayan gece, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
I kazasında bir deprem olmuş, bu depremde 5 vatan-
I daşımız hayatlarını kaybetmiş, 7 vatandaş da ağır 

yaralı olarak, Ağrı'nın doktuırsuz Devlet Hastanesi-
I ne kaldırılmış ve enkazlar altımda kalan hayli miktar 
I hayvan zayiatı olmuştur. 
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Edindiğim malumata göre; ağır ve hafif olmak 
üzere 15 köy hasar görmüştür. En çok mal ve can 
kaybı veren yerler; Suluçam nahiyehinin Bezirhane, 
Sarıbıyık ve Saman köyleridir. Yakinen bildiğim bu 
köyler, yayla ve rakımı yüksek köylerdir. Halen bir 
metreyi aşan karlarla kaplı, dolayısıyle yolları kapa
lıdır. Yolları açtırmak üzere her ne kadar dozerlerle 
çalışılıyor deniliyor ise de; kışımızın bu yıl çok şid
detli geçmesi sebebiyle Ağrı'nın m?vcut bir kaç do
zeri de arızalanmış, ancak bir veya iki faal dozeri 
çalışmaktadır. 

Patnos ve Diyadin kazalarından aldığım tel ve te
lefonlarla depremin bölgenin her tarafında şiddetle 
hissedildiğini, paniğe kapılan halkımızın geceleri dı
şarıda geçirdiğini öğrenmiş bulunuyorum. Yine tele
fonla aldığım malumatta, Diyadin'in Davut köyünde 
de iki hayvan barınağının yıkıldığını ve Diyadin 
Kaymakamının köylerle telefon irtibatı kurmaya ça
lıştığını da öğrenmiş bulunuyorum. Diyadin kazamız
da ancak şehre yakın dört köyde telefon bulunmak
tadır. Diğer uzak dağ köylerinde PTT Teşkilâtı yok 
ki, telefon irtibatı kurulabilsin. Anlaşılan, beş kilo
metre mesafedeki Ova köyü ve en güzel yola sahip 
Davut köyüne gidilememiş ki kaymakam telefonla ir
tibat kurmaya mecbur olmuştur. Demek oluyor ki, 
dağ köyleriyle hiç bir irtibat kurulamamış ve kader
leriyle başbaşa bırakılmışlardır. Bu köy yolunun ka
palı olması, bütün Ağrı köy yollarının kapalı olduğu 
intibaını verir. Bu itibarla, aralıksız devam elen dep
remle bölgede daha büyük felâket ve tahribatların vu
kua gelmesi muhtemeldir. 

Bu tehlikeli ihtimallere karşı, bütün köy yolları
nın, hassaten yayla ve dağ köy yollarının açılması 
zarureti ortadadır. Ağrı'da mevcut bir veya iki dozer
le yolların açılması imkânsız olacağından, ancak kom
şu vilâyetlerden dozer temini ile bu •ameliyenin, yapıl
ması mümkün olabilir. Bu âcil ve zarurî ihtiyacın 
komşu vilâyetlerden teminini bilhassa Hükümetimiz
den istirham ve rica ederim. 

Bunlardan başka, Kurugöl köyünde enkaz altından 
çıkarılan 15 yaşındaki Kalender isimli çocuk, helikop
terle Kars Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Bu ha
dise, Ağrı Devlet Hastanesinin doktorsuz olduğunu 
ispat eden kâfi delildir. Bu büyük afetin zarureti için
de dahi olsa, Ağrı Devlet Hastanesinde senelerden be
ri boş bulunan doktor kadrolarına gereken tayinlerin 
yapılmasını israren rica ederim. 

Arz ettiğim gibi, deprem aralıksız devam etmek
tedir. Bu bir takdir meselesidir. Takdire inanmış in-
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sanlar olarak sabır, talıammül ve metanetle karşıla
rız; ancak tedbir mecburiyetimiz de vardır. Vatandaş 
henüz kış mevsiminin hüküm sürdüğü bu bölgemizde, 
paniğe kapılarak geceleri dışarıda geçirmektedir. Bu 
sebeplerle çadır, battaniye, doktor, ilâç ve yiyecek 
ulaştırmak hususunda alâkalı Bakanlığın hassaten na
zarı dikkatlerini çekmek isterim. 

Bu arada muhterem Başbakanımızın, İmar ve İs
kân Bakanımızın göstermiş oldukları alâkaya minnet 
ve şükranlarımı arz etmeyi vazife sayar, Kızılay ve 
Erzurumlu hemşehrilerime, beş kamyon yiyecek gön
derme lütfunda bulunduklarından dolayı da keza şük
ranlarımı ifade eder, hassasiyet ve ciddiyetle alâka 
gösteren çalışkan valimiz Adnan Darende!iler'e de 
teşekkürlerimi bildirmek isterim. 

Yüce Meclisin ve Hükümetin ıttılaına arz ettiğim 
konuşmamı bağlarken, yukarıda talep ettiğim tedbir 
ve imkânların Köy İşleri, İmar İskân, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarınca kullanılmasının teminini, 
bölgede sert kışın hüküm sürdüğü şu anda deprem 
kazazedeleri adına istirham eder, Yüce Meclisi tekrar 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yardımcı. 
Cevap vermek üzere İmar ve İskân Bakanı Sayın 

Nurettin Ok, buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, Hü

kümet Ankara'da olan öğrenci olayları hakkında bil
gi lütfedecek mi acaba? 

BAŞKAN — Bilmiyorum efendim. Bunu, ben 
kendiliğinden sormam. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Çünkü, TRT olan 
olayları vermemektedir. 

BAŞKAN — Daha sonra görüşürüz efendim, şim
di hatip davet ettim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Halk arasında söy
lentiler yayılmaktadır. Hükümetten bilgi bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, hatip davet ettim 
efendim, müsaade ediniz, müsaade ediniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ağrı milletvekili Sayın Yardımcı arkadaşımın, Ağ
rı iline bağlı Doğubeyazıt ilçesinde vukubulan ve 
milletçe büyük üzüntüsünü paylaşmış olduğumuz 
deprem dolayısıyle yaptığı konuşmasındaki dilek ve 
temennilerine cevabımı sunmak istiyorum. 

Gerçekten, 5 . 4 , 1976 günü alınmış olan «en 
son durum» raporuna göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt il
çesine bağlı Bezirhane, Sarıbıyık köyleri, bunu taki-
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ben Suluçam nahiyesi, Gıksu Güzel mezrası, Bıdak 
köyü, Gollüce köyü, Örmeli köyü, Çay mezrası ve 
Aktarlık köyünde, bir yönüyle ağır hasar mahiyetin
de, 85'e ulaşmış olan konut zarara uğramış; bunun 
yanibaşında 12ö'yi aşkın konutta da, vatandaşlarımı
zın oturduğu binalarda da az hasar vücuda gelmiştir. 

Olayın vukubulduğu gecenin ertesi günü bizzat 
Ağrı Vali ve Vali Muavinini telefonla aradım; ken
dilerinin, Vali Muavini ve Emniyet Müdürüyle bera
ber Doğubeyazıt'ta bulunduklarını öğrendim, orada 
bulunan bir memurla meseleyi kendilerine ulaştırdım 
ve aldığım haberleri değerlendirmek üzere, Afet İş
leri Genel Müdür Muavinimin başkanlığında bir tes
pit heyeti kurmak suretiyle aynı gün Ağrı'ya mütevec--* 
emen yola çıkardım. 

Bundan bir kaç gün evvel Kars ilçelerinde de dep
rem vukubulduğu cihetle, orada bulunan hasar tespit 
komisyonuna da gerekli talimatı vererek Doğubeya
zıt'a intikal etmesini sağladık. 

Olay, hepimizce fevkalâde üzüntü verici mahiyet
te tecelli etmiş; 4 vatandaşımız maalesef bu âfet içe
risinde hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Gerek Doğubeyazıt'ın köylerinde vilâyetin kısıtlı 
imkânlarıyle ve gerekse askerlerimizin büyük feda
kârlık ve gayretiyle yaralıların nakli hususunda ve 
ilkyardım mahiyetinde fevkalâde başarılı hizmetler 
vücut bulmuştur. Hakikaten, orada bulunan tugay 
kuvveti, olayın üzerine bütün teknik gücüyle gitmiş 
ve gerekli her türlü tedbiri almak için insanüstü bir 
gayretle çalışmıştır. 

Kars'ta bulunan Bakanlığım ekibi ve Ankara'dan 
giden ekip Doğubeyazıt'ın depremden zarar görmüş 
köylerinde gerekli hasar tespit çalışmalarına başlamış 
bulunmaktadırlar. Ancak, şurasını da gayet açıklıkla 
ifade etmek istiyorum : Bazı, deprem vukubulmuş 
köylerin ulaşım imkânları hakikaten Sayın Yardımcı 
arkadaşımın beyan buyurdukları gibi fevkaljde müş
külât arz etmektedir. Şu anda dahi orada kesif kar 
mevcut bulunmaktadır. 

Suluçam nahiyesine bağlı Bıdak, Gollüce, Örmeli, 
Aktarlık köyleriyle Göğsügüzel ve Çay mezralarında 
104 konut hafif, 75 konut da ağır hasara uğramıştır. 
Bu tespit ameliyesi sonuçlandıktan sonra 75 konutun 
yerine, vatandaşlarımıza yeni, barınabilecekleri mahi
yette konutlar süratle yapılacaktır. 

Bakanlığım ilk anda, bu telefon görüşmesi üzerine 
çok âcil 'yardım olarak valilik emrine önce ICO bin 
lira göndermiş, onu takiben diğer imkânları da kul
lanmak suretiyle 100 bin lira daha ilâve etmiştir. Yal

nız, deprem bir anda olup hükmünü icra ettikten son
ra durmamıştır; maalesef yine günler zarfında devam 
etmiştir. 6 Nisan günü dahi, yine birtakım sarsıntı 
olayları vukubulmuş ve bunun üzerine tekrar tedbir 
olmak üzere, 300 çadır, 5CÛ battaniye hadise mahal
line gönderilmiş bulunmaktadır. 

Dün vali ile yapılan görüşmede, 2 gün evvel vu-
kuibulan depremin, Taşlıçay ilçesine bağlı 13 köyde 
108 konutu hasara uğrattığını, valinin tespit ettiği öğ
renilmiştir. Erzurum II imar Müdürlüğüne gerekli ta
limat verilmiştir. Şu anda oraya gitmiş bulunan Afet 
işleri Genel Müdür Muavini, bunu takiben vukua ge
len yeni depremler silsilesinde, hizmetlerini sürdür
mek için, hadise mahallinde bulunmaktadır. 

Mardin'in Derik kasabasında su baskını vücut 
bulduğu için, altyapı tesisleri hasar görmüş, Kızıltepe 
Karakuyu^da 34 ev, köylerde 18 ev yıkılmış ve bunu 
da karşılafrıak üzere, Kızılay kanalı ile lûCı çadır, 3C0 
battaniye gönderilmiş, Âfet işleri Genel Müdür Mua
vinine verilmiş talimatla, kendisi bu afetin de izle
nimlerini tespit etmek ve hasar tespit çalışmalarını 
hadise mahallinde sürdürmek için oraya intikal et
miştir, 

Tabiî âfetlerin ne zaman, ne şekilde, nasıl vücut 
bulacağı fjıenüz, fennen, teknoloji yönünden bilineme
diği veçhile milletçe hepimizi fevkalâde üzüntüye so
kan bir çierçeve içerisinde, maalesef yurdumuzda te
vali etmektedir. Ona karşı, fennin, teknolojinin gereği 
ne ise, süratle yapılması için, peşinde koşmaktayız. 

Cenabı Hak, bu gibi âfetlerden, memleketimizi, 
milletimiz^ korusun. Hepinize saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Türkiye'de Parlamentonun kurulusunun ve modern 
anayasacılığın 100 ncü yıldönümü münasebetiyle gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın Nadir 
Lâtif islâm, Türkiye'de parlâmentonun kuruluşunun 
ve modern anayasacılığın ICO ncü yıldönümü müna
sebetiyle gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun efen
dim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Halen içinde bulunduğumuz 1976 yılı, malumları
nız olduğu veçhile, Türkiye'de parlamentonun ilk 
defa kuruluşunun 100 ncü yıldönümüne rastlamak
tadır. Bu münasebetle söz almış bulunuyorum. 
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Türkiye'de parlamentonun ve modern anayasacılı-
ğın 100 ncü yıldönümü vesilesiyle hu yönlerden, ha
len içinde bulunduğumuz merhaleye kısaca değinmek 
gereğini de duymuş bulunmaktayım. 

1876'da 1 nci Meşrutiyetin ve Kanuni Esasi'nin ilâ
nından ve ilk Meclisin açılmasından bu yana bir asır 
geçmiş bulunmaktadır. Milletlerin hayatı için pek 
uzun sayılmayan fakat kişilerin ve nesillerin hayatı 
için uzun ve bir ömürü aşacak derecede uzun olan 
bu bir asırlık süre zarfındaki siyasal gelişmeler düzen
li ve her zaman sevindirici yönde olmamıştır. Parla
mento, açılışının henüz birinci yılında tatil edilmiş, 
ondan sonra 1908'de fkinci Meşrutiyetle tekrar açıl
mıştır. Çök geçmeden, İstanbul'un işgale uğraması so
nucu, Millî Mücadeleyi yürütecek bir Meclis olarak, 
Atatürk tarafından bu defa Ankara'da tekrar açıl
mıştır. Ondan sonra 1923 Cumhuriyet Dönemi haş
lar. Nihayet, 1946 ve 1950 merhalelerini takiben, 
1960 noktasına gelinir. 1961'de, yeni bir anayasa ile, 
ibünyesi değişmiş bir halde 1961'de Parlamentomuz 
tekrar açılır. 

Bu Parlamento millet egemenliğinin teşrii temsilci
si olarak artık bir asra dayanan bir geçmişin de ge
rektirdiği vakar, olgunluk ve tecrübe ile, Anayasa ile 
tayin edilmiş ve millet tarafından verilmiş görev ve 
haklarını kullanmak durumundadır. 

IMühterem milletvekilleri; burada üzüntü ile be
lirtmek ihtiyacı içindeyim ki, Parlamentonun kurulu
şunun 100 ncü yılının millet ve toplum olarak çok, 
daha iyi şartlar içinde idrak etmiş olmayı çok ister
dik. Halen milletçe içinde bulunduğumuz durum, bu 
halin daha fazla devam etmemesi gerektiğinin kesin 
sebeplerini ziyadesiyle ihtiva etmek'tedir. 

Türk Parlamentosu gerektiği zaman tarihine, mil
letinin tarihine yeni şerefler katmış parlamento olma
nın ve millî egemenliğin temsilcisi olmanın şuurunu 
ortaya koyabilmiştir. Bundan kuşkumuz olmamıştır, 
Ancak geçen bir asırda, milletçe çekilmiş çeşitli ve 
unutulmaz acıların hiçbirinin tekerrür etmemesi bü
yük temennimizdir. Bu temenninin gerçekleşebilmesi 
için birbirimizde sadece kusur aramayı bir tarafa bı
rakarak, elbirliği ile çareler aramak zorunluluğu da 
vardı ı% 

Kanaatimize göre başta Sayın Cumhurbaşkanı ol
mak üzere, iktidar ve muhalefet kanaüanyle Parla
mentonun, hükümetlerin ve bütün öt&ldi anayasal ku
ruluşların idareci ve yetkililerinin en önemli görevi 
vatandaşların ve milletin huzurunun sağlanması ve 
millî birliğin korunmasıdır, 

Rejime rengini ve özelliğini veren Parlamentonun 
haysiyet ve etkinliğinin, millet hayatı içinde hakkı 
olan en üst seviyede tutulabilmesi de bütün partiler 
yöneticilerimizin: birbirlerine karşı daha müsamahalı 
davranabilmeleri, tenkitlerinde daha ölçülü ve ma
kul ve nezih olabilmeleri büyük özlemimizdir. 

Bu arada sayın parti yönetici ve liderlerimizin za
man zaman bir araya gelebilmelerinin, güçlüklerin 
aşılmasını kolaylaştıracağına inanıyoruz. 

Huzur ve asayişin düzelmesi ve Devletimizin ge-
leceğin'in her türlü tehlikeden korunabilmesi için ge
rekli anayasal müessir tedbirlerin Hükümet ve Par
lamentomuz tarafından acilen alınması ve bu tedbir
lerin tatbikinde görevlilere elbirliği ile yardımcı olun
masının bir vatandaşlık ve iyİniyet görevi olduğuna da 
inanıyoruz. 

IBAŞKAN — Tamamlayın lütfen. 
NADİR LÂTİF ÎSLÂM (Devamla) — Gelecek 

yılların ve asırların topyekûn milletimiz ve Parlamen
tomuz için iyilikler ve yeni şerefler getirmesi ümit ve 
temennisiyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Gündeme geçiyoruz. 
ÖZİER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, Hü

kümeti çağırmayacak mısınız bilgi lütfetmek üzere? 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, bugüne kadar ne böy
le bir teamül var, ne İçtüzük emri var. 

Ayrıca nakledildiğine göre, hali hazırda olaylar 
da devam ettiğinden, bu olayları takiple mükellef 
olanların vazifelerini bırakıp, burada beyanatta bu
lunmalarını herhalde siz de istemezsiniz. Bu üzücü 
olayların inşallah kısa sürede bitmesini temenni ediyo
rum. Başka yapacak bir şeyim yok efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, zatı 
âliniz de olayların devam ettiğini ve bilginiz olduğu
nu ifade buyurdunuz. Bu durum karşısında burada, 
Yüce Meclisin hadiselerden haberdar olması gerekir. 

'BAŞKAN — Biliyorsunuz, bir bilgim yok Sayın 
Ölçmen. Ben de... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Burada Parlamen
tonun 100 ncü yılı hakkında konuşma yapmak gü
lünçtür, böyle hadiselerin devam ettiği bir zamanda. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Bir sayın 
üyenin Parlamentonun kuruluşu ile ilgili, 100 ncü 
yıldönümü ile ilgili bir söz almasını niçin bu şekilde 
tavsif ediyorsunuz, rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Böyle bir günde 
hükümet bilgi vermezken, böyle bir konuşma büyük 
bir tenakuz gibi görünüyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN 
efendim^ 

Rica ederim, o da sizin takdiriniz 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümetin 30 ta
ne üyesi vardır; bir arkadaşlarım görevlendirebilMer, 
burada Yüce Mecliste. Hiç. olmazsa olup bitenler 
hakkında bilgi verilir. Aksi takdirde, kulak gazete
sinde; bir ölü 11 ölü olmakta, 20 yaralı 200 yaralı 
olmalktadır. TRT ve Radyo vazifesini yapmamakta, 
haberleri vermemektedir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ölçmen... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Yüce Meclise bilgi 
verilmeyecek de, kime bilgi verilecektir? 

BAŞKAN — İfade ettiniz efendim. Rica ediyo
rum Sayın Ölçmen, rica ediyorum. Böyle bir usulü
müz yok, böyle bir İçtüzük yolumuz yok. Rica edi
yorum. Başkanlık olarak yapacağım bir şey yok. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Siz değil, Hükü

met bir şey yapmıyor. Siz ne yapacaksınız ki... 
BAŞKAN — Rica ediyorum . efendim, anladım, 

lütfen oturunuz. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, gündemin «Kanun 
tasan ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer iş
ler» kısmında yer alan bazı tasarı ve tekliflerin gö
rüşülme sırasına dair önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır oku
tuyorum : 

ıDANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
No. : 71 

Danışma Kurulunun 7 . 4 . 1976 Çarşamba günü 
yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 

Oğuz Aygün 
D. P. Grupu 
BaşkanvekM 

Özer Ölçmen 

C. H. P. Grupu 
Görevlisi 

Mehmet lEmekli 
M. S. P, Grupu 

Başkartvekili 
Şövket Kazan 

C. G. P. Grupu 
Başkanvekili 

'Mehmet Altmışyedioğflu 
Öneri : 
Îçtü2fiğümüzün 50 nci maddesinin 5 nci fıkrası 

gereğince, Mffiet Meclisi Gündeminin Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle KomisyonJardart gelen diğer işler kıs
mının 3 ncü sırasından sonra; 

4 ncü sırada : Gündemin 15 nci sırasındaki, 194'e 
1 noi ek sıra sayılı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 2 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 
değişik 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu 
Kanuna iki ek madde ile bir geçioi madde ilâvesine 
dair kanun tasarısının, 

5 nci sırada : Gündemin 20 nci sırasındaki, 220' 
ye 1 nci ek sıra sayılı, 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine (H) fık
rası eklenmesi ve değişik 21 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının, 

6 ncı sırada : Gündemin 30 ncu sırasındaki, 222' 
ye 1 nci ek sıra sayılı, 1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin 
değiştirilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan 2 nci fık
rası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun tasarısının, 

7 nci sırada : Gündemin 22 nci sırasındaki, 272 sı
ra sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifinin* 

Yer alması : Gündemdeki diğer kanun tasarı ve 
tekliflerine buna göre sıra verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini Yüce 
Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiş
tir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Samsun Milletvekili Fuat Uy sal'in, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Yasasının 1186 sayılı Yasanın 21 nci 
maddesiyle eklenen ve Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilen geçici 3 ncü maddenin yeniden dü

zenlenmesi hakkındaki kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi. (2/232, 4/140) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 76 ncı maddesine 
göre geri alma önergesi vardır, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına I 
505 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına 1186 sayılı 

Yasanın 21 nci maddesiyle eklenen ve Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilen geçici 3 noü maddenin j 
yeniden düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi geri 
alıyorum. | 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 14 
arkadaşının, yurdun çeşitli yörelerinde meydana ge
len öğrenci olaylarında * yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) (1) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını ge-

liştirmie haklarına ve kiş'i hürriyetine sahiptir. 
Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kamunun açık

ça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim 
karan olmadıkça kayıtlanamaz, 

İşkence ve eziyet, kişi özgürlüklerine indirilen dar
be, milliyetçi cephe iş başına geldiğinden bu yana 
tüm acımasızlığıyle sürmektedir. Dövülenler, sakat
lananlar yargı önüne günlerce bekletildikten sonra çı
karılanlar, falakaya yatırılanların örnekleri aşağıda 
kişi, yer ve zaman gösterilerek belirtilmektedir. 

Susmanın da ötesinde yasa ve insanlık dışı eylem
lerde bulunan kişi ve kuruluşlara destek olmakta
dır. Bu ulusumuzun hem içte hem de dışta itibarım 
yitirmekte, demokratik rejim üzerine gölge düşür
mektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisine imza at
mış olmamız bizi daha da zor durumlara düşürmek
tedir. İktidarın bu konudaki akıl almaz tutumu Yü
ce Parlamentoya büyük görevler yüklemektedir. Ya
pılan işkenceler, söylenen sözler ağıza alınmayacak, 
yazılmayacak türden davranışlardır. Konu çok kısa 
süre önce, Vatan Gazetesi aracılığı ile tüm çıplaklığı 
içinde kamuoyuna duyuruldu. 

Sorumlulardan buna rağmen ne ses geldi, ne de 
işkenceler bitti. Sürmesi sayısız zararları da birliğinde 
getiren bir sorundur. 

(7) Önergenin tam metni tutanağa eklidir. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Samsun 
Fuat Uysal 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri ve
rilmiştir. 

Sıraladığımız olaylar birer gerçektir. Tümünün ye
ri, zamanı ve kişileri bellidir. Bu denli açıklığına rağ
men işkeneecilik de sürmektedir. 

Olayların yeni hoyutlara ve istenmeyecek yöntem
lere kavuşması olanağı da vardır. Bu yasa dışı ve 
insanlık dışı olayların açıklığa kavuşturulması bakı
mından Aanyasanın 88 nci, İçtüzüğün 102 nci mad
desi uyarınca Yüce Parlamento tarafından Meclis 
Araştırması yapılarak gerekli tedbiırlerin alınmasını 
arz ederiz. 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

İzmir 
Süleyman Genç 

Zonguldak 
Ali Sanlı 

IMa 
Yalçın Oğuz 
Zonguldak 

Zekâi Altınay 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
Bolu 

Abdi Özikök 

Manisa 
Mustafa Ok 

Aydın 
Şükrü Koç 

Burdur 
Kemal Anadol 

Sinop 
Celâl Paydaş 

Aydın 
İsa Ayhan 

Çorum 
Cahit Angın 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecekitir. 

İçtüzüğümüze göre bu önergenin özeti okunmuş
tur. Önerge uzun olduğu için, yine İçtüzüğümüze gö
re, okunmasından sarfınazar edilmiştir. Önergenin asıl 
metni zapta geçecektir. 

2. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, Traktör dağıtımı ve üretim sorununun çö
zümlenmesini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/94) 

BAŞKAN — Diğer araştırma önergesini okutuyo
rum i: 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
1, 2 ve 3 ncü Beş Yıllık Plan dönemlerinde, plan 

amacı gereği, sanayiin altyapısı için bütçelerimizin 
!% 87*sine varan ölçülerde, milyarlar akıttık ve akıt
maya devam ediyoruz. Sanayileşme. • gerçeklerimize 
uygun düşmeyen bir politika izlenildiği için genel ih
racatımızın yapısında da pek büyük bir değişiklik 
olmamıştır. Bugün genel ihracatımızda tarım ürünle
rinin payı % 75 dolaylarındadır. Niteliksiz, çarpık 
sanayileşmenin yükü Türk köylüsünün, ve Türk çift
çisinin >muzlarındadır. Öylesine omuzlarındadır ki 
yeterince toprağı olmayanların da, köyünden, eşin
den ve çocuklarından kopup yabancı ülkelerde işçi 
olarak çalışanların da, tasarruf ettikleri dövizler aynı 
yolda tükenip gitmektedir. 

Her alanda alabildiğine tüketen bir toplum haline 
gelmenin tüm israf muslukları, Türk köylüsünün eme
ğinin, alınterinin ürünü olan dövizi tüketir durur. 
dışa bağımlı montaj sanayiinin ürünü olan binek ara
bası bugün 1 0 - 2 0 bin peşinle ve bir iki yıl vâde ile 
alınır satılır olmuş, ekzozundan çıkan duman ise dö
viz rezervimizi eriten başlıca etken haline gelmiştir. 

Ama ne var ki, ekonomimizin gerçekten üretken, 
Türk köylüsünün ve çiftçisinin en kıymetli üretim 
aracı olan bir Türk traktörünü henüz verememenin 
büyük ayıbı içinde olmak bir yana, Hükümet 15 Ka
sım 1975 tarih ve 15413 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanan Ticaret Bakanlığının iç ticaret işlerine iliş
kin, «Traktör satış şekilleriyle ilgili 5 No. lu sirkü-
leriyle» Türk köylüsü ve çiftçisini insafsızca kara
borsacının sömürüsüne terk edilmiştir. 

C. H. P - M. S. P. Hükümetinin bu konuda çı
karttığı sirküler, eksiklerine rağmen, keyfiliği, sömü
rüyü, rüşvet iddialarını, çeşitli suiistimalleri büyük 
oranda önlemişti. Sorun, bu sirkülerin eksikliklerini 
gidererek, dağıtımda daha iyi bir düzeye gitmek, dışa 
bağımlılıktan hızla çıkıp, traktör ihtiyacının tamamı
nın yurt içinde imal edilir düzeye ulaşmaktır. 

Dağittmdaki aksaklıkların giderilmesi yolunda 
meslekî kuruluş olan Ziraat Odaları Birliği, kamu ke
siminde konuyle ilgili tüm kuruluşlar bir araya ge
lip «Traktör sorunları ve alınması gerekli tedbir
ler» - imalât sorunu dahil - üzerindeki çalışmalarını 
ibitirmiş olmalarına rağmen, Ticaret Bakanlığı bahse 
konu sirküleri yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. 

Sirküler, ülkemizde montajı yapılan traktörler, 
tarım traktörü olduğu halde, sanayi traktörü adı al
tında peşinat vererek herkesi sıraya almaktadır. Bir 
traktörün sanayi traktörümü, tarım traktörümü ay-
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rımını yapmayı satıcılara bırakmaktadır. Bu yoldan 
gerçek ihtiyaç sahibi köylü çiftçi nin dışında, ko
misyoncu, karaborsacı, aracı ve paralı herkes, kısa
ca her isteyen traktör alabilmek için sıraya girebil
mektedir. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı gideril
mediği halde, vitrinlerde traktörün görünür olmasının 
başlıca nedeni, sirkülerin kurduğu bu çirkin mekaniz
madır. 

Bski sirkülerde, teslimata üç ay kala traktörün 
peşin satış fiyatı üzerinden en çok % 25 oranında 
kapora alınması öngörülüyordu. Yeni sirküler de pe
şinat bir yıl önce alınabilmekte ve üstelik limitide 
saptanmadığı için satıcının insafına terk edilmektedir. 
Ziraat Odaları Birliğine göre «satıcılar traktör be
delinin % lOO'ünü değil fırsatını bulduğu zaman 
% 200 ve daha fazlasını alma hevesi ve çabasiyle 
köylüyü zorlamaktadır.» Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanının yaptığı açıklamaya göre sıraya giren 
ihtiyaç sahibi görülenlerin sayısı 100 bin dolayların
dadır. Bunun yaklaşık olarak 25 binini Ziraî Dona
tım ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği karşılaya
cağına göre özel sektörde sıraya girenlerin sayısı yak
laşık olarak 75 bindir. Ortalama en azından 10 bin 
TL. peşinat alınsa 750 milyon TL. 20 alınsa 1,5 mil
yar lira 30 bin peşinat alınsa 2,5 milyar TL. yakın 
bir para, köylünün çiftini çıibuğunu bozarak, borç
lanarak temin ettiği parayla, özel sektöre faizsiz ser-. 
maye sağlamış olunmaktadır. 

Bu uygulamaya bakınca, Hükümet için sorun, ih
tiyaç içinde kıvranan köylünün çiftçinin ihtiyaçlarını 
gidermek değil, satıcı sorunuymuş gibi ele alınmış, 
traktörü iç piyasada, karaborsada vurgunda daha ne 
kadar uzun bir süre araç olarak kullanırım, karabor
sacıyı, vurgunu nasıl korurum gibi bir yöntem uygu
ladığına tanık olmaktayız. 

Traktör ihtiyacı yıldan yıla büyümektedir. Resmî 
kayıtlara göre 1982 yılından sonra yıllık traktör ih
tiyacı 100 bin adedi aşacaktır. Dağıtımdaki aksak
lıklar yüzünden bu rakam bu yıl için 100 bine ulaş
mış bulunuyor. Döviz rezervi bakımından dar bo
ğazlara girmiş bulunuyoruz. Döviz sıkıntısının kısa 
vâdede çözüme kavuşacağı yolunda en ufak bir ümit 
yoktur. Halen bir yıllık traktör ihtiyacını gidermek 
için yapılacak ithalâtın döviz olarak bedeli bir trak
tör fabrikasının maliyetini aşmış bulunuyor. Traktör 
temini için gelecek yıllarda karşılaşılacak tıkanıkların, 
aksaklıkların ve büyük güçlüklerin en önemlisi dışa 
bağımlı oluşumuzda aranılacaktır. Bu nedenlerle za-



Mi Meclisi B : 87 8 s 4 ,1976 O : 1 

man harcamadan traktörlerin tamamım yurt içinde 
imal eder duruma gelmeliyiz. 

Kamu sektöründe özellikle Ziraî Donatım Kuru
mu, Genel Müdürünün çâbasıyle soruna bu açıdan 
bakar hale gelmiştir. Küçük traktör alanında yaptığı 
çahşmalariyle becerisini kanıtlamış bulunmaktadır. 
Aslında birçok sektörde olduğu gibi, traktör imalâtın
da da bu ölçüde geri kalmamız, «yabancıları daha 
iyi bilir» kompleksiyle, yabancı uzmanların görüş 
ve önerilerine bağımlı politika izlenmesi başlıca et
ken olmuştur.; 

Koy - Kdop'un kendi üyelerine Romanya'dan 
ucuz traktör ithalâtının Ticaret Bakanlığınca engel
lenmek istenmesi üzerinde önemle durmalıyız. Bu
gün ülkemizde satışa arz edilen fiyat traktörlerin bü
yük bir kısmının Romanya'dan üretilen ve İtalya'ya 
gönderilen traktörler olduğunu, Romanya'dan daha 
ucuz Fiat Traktörü ithal etmek olanağımızın bulun
ması gerçekleri karşısında Batı kapitalizminin, dünya 
ölçüsünde ne denli bir pazar bölüşümü içinde bu
lunduğunu ve de ülkemize nasıl bakıldığını ortaya 
koyan gerçeklerdir. 

Tüm yabancı unsurlardan arınmış, «Yabancılar 
daha iyi bilir» kompleksinden uzak, büyülk traktö

rün ülkemizde üretimini amaçlamış, Ziraî Donatım 
Kurumunun «Traktör projesi» planlamaya verilmiş
tir. 

Traktörde, köklü çözümlere hızla eğilmemiz ge
rekirken, içinde bulunduğumuz koşullar altında, mon
tajcılığa bel sağlamak büyük bir gaflettir. 

Yukarıda sunduğum nedenlerle, traktör dağıtımı 
ve üretimini kapsayan, soruna köklü çözümler ara
mak için, Anayasamızın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 nci maddesine göre, Meclis araştırması 
yapılmasını saygılarımızla dileriz. 

Çorum 
Cahit Angın 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Manisa 
Mustafa Ok 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Ankara 
Rauf Kandemir 

tzmir 
Mahmut Türkmenoğlu 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, «Millet Meclisi İçtüzüğünün bazı maddele
rinin değiştirilmesine ilişkin teklifi» nin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/515, 
4/141) 

ıBAŞKAN — İçtüzük 38 nci maddeye göre bir 
önerge vardır okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisiinin daha verimli çalışmasına Miskin 

Millet Meclisi İçtüzüğünün bazı maddelerinin değiş
tirilmesi haikikıradaki teklifin 16 , 2 . 1976 günü Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonuna gönderildi. 

Araldan 45 günden fazla bir süre geçtiği halde 
önerim komisyonda incelenip sonuçlandırılmamıştır. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 3$ nci maddesi gere
ğince doğrudan doğruya Millet Meclisi gündemine 
alınması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

ılsitanjbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

, BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç

işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) 
(S. Sayısı : 181) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve t^Merinin görüş
melerine başlıyoruz. 

/Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde görüşme
leri tamamlanamayan gündemin 5 nci sırasındaki 
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22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Demekler Kanunu
nun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hüküm 
eklenmedi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya Mil
letvekili ilhan Eraoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin -
Sıra Sayısı : 181 - görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. Ertelenmiştir. 
2. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208 ve 208'e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasında yer 
alan, 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 
<ncl maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının 1 nci ve 2 nci maddeleri, üzerindeki 
değişiklik önergeleriyle birlikte, 3 . 2 . 1976 tarihli 
49 ncu Birleşimde Komisyon tarafından geri alın
mıştı. Komisyon raporu 208'e 1 nci ek Sıra Sayı ile 
bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Saym Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Erzurum) — Burada. 

BAŞKAN — Hükümet burada. 
Raporu okutuyorum : 
{Plan Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyorum. 
(Şimdi, Komisyonca yeniden düzenlenen maddeler 

üzerinde görüşme açacağım. 
1 ndi maddeyi okutuyorum : 

2 4 . 2 . 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 
«Madde 1. — 1005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad

deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(1) 208 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 . 1976 tarihli 
45 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

208'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

ıMadde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 
sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları süre
ce ve ölümlerinden sonra, bakacak kimsesi bulunma
yan ve ayrıca bir geliri olmayan mutıtç durumdaki 
dul ve eşlerine vatanî hizmet tertibinden aylık bağla
nır. Bu aylığm miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu esaslarına göre 85 gösterge rakamının her 
yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek kat sayı üe çar
pılması suretiyle hesaplanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar 
hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu kanuna göre bağlanan aylıklar hiç bir suretle 
haczedilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahsı adına Sayın 
Sabri Tığlı'söz istemiştir. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
.Sayın Sabri Tığlı, buyurun efendim. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Köyliüoğlu,, buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Komisyona geri verilme sırasında saym üyelerce 

verilmiş olan önergeler vardır. Maddenin yenliden 
tanzimi neticesinde... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Geri alıyo
ruz. 

ıBAŞKAN — Önergeleri okutup, önerge sahip
lerine soracağım efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Geri alıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Okutayım, ondan sonra önerge sa
hiplerine soracağım efendim. 

Bu önergeler, tasarı Komisyona geri verilmezden 
evvel okunmuş ve zapta geçmişti. Şimdi, hatırlatmak 
suretiyle önerge sahibi arkadaşlarıma soracağım. 

1 nci madde ile ilgili olarak Saym Hikmet Bal-
oğlu, Sayın Nurettin Karsu, Sayın Remzi Özen, Sa
yın Hali Dere ve Sayın Tufan Doğan AvşargiTin 
önergeleri vardı. Önergeyi geri alıyor musunuz efen
dim?. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ge
ri alıyoruz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Geri alıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. * 
İşlem© konulmayacaktır. 
Sayın Sudi Reşat' Saruhan, Sayın Emin Acar, 

Sayın Gündüz SevMgen, Sayın Mehmet Hulusi Öz-
(kul ve Sayın Abdülkadir Öncel'in 1 nci madde ile 
ilgili önergeleri var. 

Önergenizi geri alıyor musunuz efendim; Sayın 
Acar?.. 

EMİN ACAR (Bursa) — Geri alıyoruz efendim. 
BAŞjKAN — Alıyorsunuz; önerge bu sebeple iş

leme konulmayacak. 
Sayın Yahya Akdağ, Sayın Mehmet Sabri Dört-

kol, Sayın Emin Acar, Sayın Zekâi Yaylalı, Sayın Şe
ner Battal ve Sayın Abdülkadir Öncel'in yine 1 nci 
madde ile ilgili önergeleri var. 

Önergenizi geri alıyor musunuz Sayın Öncel?.. 
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Geri alıyo

ruz. 
BAŞKAN — Alıyorsunuz; önerge bu sebeple iş

leme 'konmayacaktır. 
Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sayın Ali Sanlı, Sayın 

Sabri Tığlı, Sayın Ilhami Çetin, Sayın Vehbi Meş-
bur'un önergeleri... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Geri alıyoruz. 
iBAŞKAN — Geri alıyorsunuz; bu suretle işleme 

konmayacaktır. 
Sayın Köyllüoğlu, Sayın Feyzullah Değerli, Saym 

Hasan Özçelik, Sayın Ömer Çakıroğlu... 

'"**" İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Geri alıyoruz. 

/BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz; bu se
beple işleme konulmayacaktır. 

Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Fahri Özçelik, Sayın 
Hasan Celâlettm Ezman, Sayın Abdi Özköfc, Sayın 
Niyazi opal ve Sayın Ilhami Çetin'in önergeleri var. 

Önergenizi geri alıyor musunuz efendim? 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Herkes aldığına 

göre, biz de alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; bu sebeple işle
me konulmayacaktır. 

Sayın İbrahim Akdoğan, Sayın Ali Nejat Ölçen, 
Saym Osman Aykul, Sayın Hikmet Baloğlu, Sayın 
Süleyman Şimşek, Sayın Neccar Türkcan, Sayın Nu
rettin Karsu, Sayın Sait Şayiam, Sayın Hasan Bütün-
er'in önergeleri var. 

Önergemizi geri alıyor musunuz efendim? 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Geri alıyoruz. 
'BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; bu sebeple işle

me konmayacaktır, 

Saym Faruk Sükan, Sayın Özer Ölçmen, Sayın 
Faiz Şarlar, Sayın İbrahim Elmalı, Sayın Mehmet 
Altınısoy, Sayın Cevat Önder, ve Sayın Vedat Önsai' 
in önergeleri var. 

Önergenizi geri alıyor musunuz efendim? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hayır efendim, ge

ri almıyoruz. 
BAŞKAN — Geri almıyorsunuz; işleme kona

caktır. Ancak, daha evvel, şu önergeler hakkında da 
sayın üyelere sorayım, sonra işleme koyacağım. 

Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Sabri İnce, 
Sayın Osman Aykul, Sayın Halil Dere, Sayın Hasan 
Yıldırım, Sayın Neccar Türkcan ve Sayın Ilhami 
Çetin'in bir diğer önergesi... 

jGeri alıyor musunuz efendim? 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Geri 

alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; bu suretle işle
me konmayacaktır. 

Sayın Şevket Kazan, Sayın Fehmi Cumalıoğlu, 
Sayın Süleyman Arif Emre, Sayın Lütfi Köktaş, Sa
yın Şener Battal ve Sayın Mehmet Hulusi Özkul'un 
önergeleri var. 

jGeri alıyor musunuz efendim? 
&ENER BATTAL (Konya) — Geri alıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, önerge geri alın

dığı cihetle işleme konmayacaktır. 
Sayın Faruk Sükan ve arkadaşlarının geri alın

mayan önergesini tekrar okutarak yüce heyetin oy
larına sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 

sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerindeki değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının 1 ve 2 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif öderiz. 

Konya 
Dr. Faruk Sükan 

Antalya 
Faiz Şarlar 

Niğde 
Mehmet Altmsoy 

Konya 
Özer Ölçmen 
Afyonkarahisar 
İbrahim Elmalı 

Ankara 
Cevat Önder 

Sakarya 
Vedat Önsal 

Madde 1. — 20 . 2 . 1968 tarih ve 1005 sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 
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Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve l 
bu sebeple kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş 
bulunan Türk Vatandaşları ile 1950 yılında Türk 
Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başla
mak ve 1953 yılı Pam - munjon Ateşkes Anlaşma
sına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk 
Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatanî 
hizmet tertibinden 85 gösterge rakamının her yıl Büt
çe Kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpılmasın- j 
dan bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine 
Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar 
hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç j 
bir suretle haczedilemez. I 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ-

GÎN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?... 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. I 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Önergemi izah 

için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sükan, önergenizi 

kısaca izah ediniz. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Millî Mücadeleye iştirak etmiş ve bu sebeple İs- I 
tiklâl Madalyasına hak kazanmış gazilerimize veril
mekte olan aylıkların günün şartları icabı artırılma
sı yolundaki kanun tasarılarının, Demokratik Parti I 
olarak biz de lehirtdeyiz. 

Esasen, geç kalmış bir tekliftir. Senelerden beri 
günün şartlarına intibak etmeyen ve hakikaten müş- I 
kül durumlarda bulunan İstiklâl Harbi gazilerine ve
rilen ve Devletimizin madde ile ölçülemeyecek olan 
şükran duygularının bir karşılığı olarak kabul edilen I 
aylıkların, gazilerimizin hiç bir ihtiyacını karşılama
dığı vakıası ortadadır. Bu itibarla, kanunun tadilin
de ve günün şartlarına uygun bir ayarlama yapılma
sında fayda mütalaa etmekteyiz. Esasen, Hükümet 
de, geç kalmış bir kanun olarak, bundan evvelki 
müzakeratta, çeşitli vesilelerle görüfünü ifade etmiş
lerdi. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun, bu haliyle çık
tığı takdirde, yeniden gelecek senelerde, hem de iki 
sene geçmeden, hayat pahalılığı bu şartlarla devam j 

I ettiği müddetçe, yine İstiklâl Harbine iştirak etmiş 
ve madalyaya müstahak olmuş, yaşları da bir hayli 

I ilerlemiş kimselerin, namerde muhtaç olmaması için, 
J ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni kanun hazırlıkları, 

yeniden kanun tadil teklifinde bulunmak üzere mü
racaat edileceğini şimdiden ifade etmek mecburiyetin
deyiz. 

Bu itibarla, bizim önergemizde de ifade ettiği -
j miz gibi, bir mütehavvil sistemin, yeniden gazilerimi

zi el açar duruma getirtmemek için mütehavvil bir 
sistemin kabulü gerekmektedir ki, teklifimizde bu 
husus derpiş edilmektedir. 

Arz etmek istediğimiz ve tadilini istediğimiz diğer 
1 bir husus da Kore gazileriyle ilgilidir. 

Değerli milletvekilleri, 25 seneden beri Türk Dev
letinin itibar ve haysiyeti için, insanlık hak ve hür-

I riyetlerinin mücadelesi için Türk Parlamentosunun 
I emirlerine uyarak uzak diyarlara gidip, şerefli Türk 

tarihine şanlı sayfalar katmış olan Kore gazilerini ar
tık hatırlatmak ve onları da değerlendirmek lâzım
dır. Millet Meclisi olarak, Kore gazilerine şefkat eli
mizi uzatmamız ve haklarını, kısmen de olsa maddî 
'bazı imkânlar sağlamak suretiyle vererek, onlara lâ-

I yık olduğumuzu ispat etmemiz iktiza eder. 
25 seneden beri Devletimiz için gurbet diyarında 

Türk Cumhuriyetini ve Türk ordusunu şerefle temsil 
etmiş ve menkıbeler yaratmış bu insanları eğer bu 
vesile ile de kısmen olsun hatırlamaz ve tatmin et
meyecek olursak, bundan sonraki bir çok hadiseler
de Devlete hizmet etmiş olan insanlarda, bu mille
tin manevî değerlere olan saygınlığını ve vecibelerini 
yerine getirmekte tereddüt göstereceği kanaati uya
nır. Bu itibarla, Kore gazilerine de bu vesileyle ay-

I nı ölçüde yardım yapmanın zaruretine inanıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, Hükümet ifade buyuruyor 

ki; yeni bir kanun hazırlığı vardır, bu kanun ha
zırlığı ile hem Kore, hem de Kıbrıs gazilerine yar
dım yapılacaktır. 

Halen hazırlanmış bu tarzda bir kanun yoktur. 
Hükümetin hazırladığı tasarı, doğrudan doğruya ya
ralanmış ve şehit olmuş kimseleri derpiş etmektedir; 
yani ne Kıbrıs gazileri ne de Kore gazilerini içerisi
ne alan bir kanun hazırlığı mahiyetinde değildir. 
Esasen bu fırsattan istifade ile bunu buraya ithal et
mek ve bu tadilâtı çıkarmak, şimdiye kadar ihmal 
edilmiş bir meselenin, bu vesile ile yerine getirilme
si iktiza eden bir vecibenin ifadesi ve ifası olacaktır. 
Bunu yapmamak suretiyle, bunu yerine getirmemek 
suretiyle bir müddet geriye bırakmak, bu işin olma
masını istemektir. 
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Bu kürsüden şunu arz etmek istiyorum : Hükü
met, Köre gazilerine yapılacak yardımı eğer bu ka
nun münasebetiyle ithal etmeyecek olursa, görülecek
tir ki, uzun seneler daha ne Kore gazileri, ne de Kıb
rıs gazileri Devletin yardımına, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin atıfetine mazhar olamayacaklardır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Sükan. 
FARUK • SÜKAN (Devamla) — Bunu ehemmi

yetle arz etmek istiyorum. Bu itibarla, Kore gazile
rine de yardım yapılması hususunda vaki olan tekli
fimize iltifat gösterilmesini arz eder, Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan. 
Bir şey mi var Sayın Komisyon Başkanı? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Sükan'ın buyurdukları husu
sun, tasarının 1 nci maddesi okunduğu zaman ger
çekleri yansıtmadığı görülecektir. Onu ve diğer hu
susu izah etmek için söz istiyordum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, mümkün 
değil, oylayacağım efendim. 

Sayın Faruk Sükan ve arkadaşlarının az evvel 
okunan önergesini yüce heyetin oylarına sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi önergede okunan ve kabul edilen 
şekliyle yüce heyetin oyuna sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : ~" 

Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden 
dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olan 
Türk vatandaşları' ve kendilerine refakat eden eşleri, 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının içhat-
ları vasıtalarından subaylar I nci mevkide, diğerleri 
II nci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz se
yahat ederler. Askerî hastaneler ile Devlet hastane
lerinde ücretsiz tedavi edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Madde üzerinde önergeler vardır, okuta
cağım : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 

sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun tasarısının 1 ve 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Konya 
Dr. Faruk Sükan Özer Ölçmen 

Antalya Afyorikarahisar 
Faiz Şarlar İbrahim Elmalı 

Niğde Ankara 
Mehmet Altınsoy Cevat önder 

Sakarya 
Vedat önsal 

Madde 1. — 20 . 2 . 1968 tarih ve 1005 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerimden do
layı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olan Türk 
vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore' 
ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı 
Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Köre' 
de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları, 
kendilerine refakate zorunlu olan eşleri, Devlet De
miryolları ve Denizcilik Bankasının iç batları vasıta
larından subaylar I nci Mevkide, diğerleri II nci 
mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat 
edebilirler. Askerî ve devlet hastanelerinde ücretsiz 
tedavi edilirler. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 208 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 1 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 1005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ilişikte sunduğu
muz şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Atalya Kütahya 
Ömer Buyrukçu Ifıan Ersoy 

Urfa 'Denizli 
Halil Millî Fuat Avcı 

Denizli 
Rıza Gençoğlu 

«Madde 2. — Millî Mücadeleye katıldıklarından 
dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası veriteniş olan 
Türk vatandaşları (gereken hallerde, 'kendilerine re
fakati zorunlu olan eşleri ile birlikte) umuma mah
sus her türlü belediye vasıtalarında ve subaylar) 1 
nci mevkide, diğerleri 2 nci mevkide olmak üzere 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik B&nka&mm iç 
hatları vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler, As
kerî hastaneler ile Devlet hastanelerinde ücretsiz te
davi edilirler.» 
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Sayın Başkanlığa 
1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan, 

Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine 
istiklâl madalyası verilmiş olan Türk vatandaşlan ve 
kendilerine refakati zorunlu olan eşleri, Devlet De
miryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıta
larından, madalya sahipleri ayrımsız 1 nci mevkide 
seyahat eder. Belediye vasıtalarında ücret alınmaz. 

Tokat Ankara 
Feyzullah Değerli İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Ankara İsparta 
Hasan Özçelik Mustafa Cesur 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Başkanlığa 
2 nci maddede refakati zorunlu (eşler) tabirinin 

(kişiler) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ankara Kırklareli 

Hasan Özçelik »Mehmet Atagün 
Ankara Tokat 

İsmail Köylüoğlu Feyzullah Değerli 
Urfa 

Halil Millî 
Millet Meclisi Başkanlığına 

2 nci maddenin Komisyonca önerilen meetninde-
ki «ve kendilerine refakati zorunlu olan eşleri» iba
resinin, «Ve kendilerine refakat eden eşleri» şek
linde değiştirilmesini arz ederiz. 

Eskişehir Gaziantep 
Niyazi Onal Mustafa Güneş 

Eskişehir Erzincan 
Murat Kâhyaoğlu Nurettin Karsu 

Çorum 
Etem Eken 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu önergeleri,'tekrar 
ayrı ayrı okutarak, işleme koyacağım. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, bazı önergeleri bel
ki de sayın üyeler geri alabilirler. Sadece bu madde
ye, Yüce Meclisin kabul buyurduğu, Kore'de belirli 
sürelerde savaşanların durumunun yansıması gereke
ceği kanısındayım. 

Yani, diğerlerini Yüce Meclisin isteklerine uy
gun olarak Plan Komisyonu düzelemiştir. Arkadaş
lar, geri almış olabilirler. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup soracağım efen
dim. Her halde o zaman ifade buyururlar. 

Sayın üyeler, en aykırı olarak, Sayın Faruk Sü-
kan ve arkadaşlarının 2 nci madde ile ilgili önergesi
ni okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 6 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu) 

FARUK SÜKAN — (Konya) — Efendim, kısa 
bir izahatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyona evvelâ soracağım Sa
yın Sükan. Komisyon Başkanının deminki ikazı üze
rine evvelâ önergenizi geri alıyormusunuz Sayın Sü
kan? 

FARUK SÜKAN (Konya) — Almıyorum . 
BAŞKAN — Almıyorsunuz. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Müsaade ederse

niz buradan yerimden arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, Komisyona sorayım 

da, ondan sonra söz verebilirim beş dakika için. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) --- Sayın Başkan, Yüce Meclis 1 nci 
maddede belirli süreler içerisinde Kore'de savaşanla
rın 1 nci maddeye ithalini kabul etmiş bulunmakta
dır ve 2 nci maddenin de bu şekilde düzenlenmesi
ne lüzum olduğunu ifade ediyorum. 

'BAŞKAN — Bvete, bu suretle önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, işte ifade ettim. 

'BAŞKAN — Ettiniz, peki teşekkür ederim. 
Sayın Sükan, görüşmek istiyor musunuz? 
FARUK SÜKAN (Konya) — Plan Komisyo

nunun metnine biraz evvel kalbul buyurudan husus 
tamamen derç edilmiştir. Komisyon Başkanının da 
ifade buyurdukları tarzda bir değişiklik bizim öner
gemizde mevcuttur. Bu tarzda oylanmasını arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. ^ 
İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Ne için söz istediniz? 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sual sormak istiyo

rum, 
'BAŞKAN — Bu safhada sual sorulamaz da onun 

için sordum efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ama önergeyle il

gili. 

BAŞKAN — Olsun efendim, olsun. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Komisyonca kabul edilen 2 nci 
madde «Zorunlu olan» kaydını kaldırdı. «Zorunlu 
olan» kaydının kalkması, gerek İstiklâl Madalyası 
hamili gazilerimiz, gerekse Kore savaşında çarpışan 
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askerlerimiz için daha yararlı bir metindir. Sanırım 
sayın Sükan ve arkadaşları da «Zorunlu olan» kaydı
nı kaldırırlar ve böylelikle gazilerimize ve bu asker
lerimize çok daha faydalı hizmet görmüş oluruz. 

FARUK SÜKAN (Konya) — «Refakat eden 
eşleri» olarak değiştirilmesini istiyoruz Sayın Başkan. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Biz de onu soracak
tık. 

BAŞKAN — «Refakati zorunlu olan» kaydını 
«Refakat eden eşleri» olarak düzeltiyorsunuz. 

Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge kabul edilmiş
tir. 

Sayın Ömer Buyrukçu, Sayın İlhan Ersoy, Sayın 
Halil Millî, Sayın Fuat Avcı ve Sayın Rıza Gençoğlu, 
kabul edilen önerge karşısında önergenizde ısrar edi
yor musunuz efendim.? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Geri alıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Bu sebeple bu 
önerge işleme konmayacaktır. 

Sayın Mustafa Cesur, Sayın Feyzullah Değerli, 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Yılmaz Hoca-
oğlu, Sayın Hasan Özçeli'k, aynı ifadeyle soruyo
rum?.. 

İSMAİL HAKKI K Ö Y L Ü O G L U (Ankara) — 
Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim, 
işleme konulmayacaktır. 

Sayın Hasan Özçelik, Sayın Mehmet Atagün, 
Sayın İsmail Köylüoğlu, Sayın Feyzullah Değerli ve 
Sayın Halil Millî, bir diğer önergeniz daha vardır.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. İşleme konulma
yacaktır. 

Sayın Niyazi Onal, Sayın Mustafa Güneş, Sayın 
Murat Kâhyaoğlu, Sayın Nurettin Karsu ve Sayın 
Etem Eken?.. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bizim önergemiz Komisyonca kabul edilmiştir ve 
«Zorunlu olan» tabiri yerine »Refakat eden eşleri» 
denmiştir. Ancak, Komisyon raporunda «2 nci mad
deye ilişkin bütün değişiklik önergeleri reddedilmiş
tir, kabule şayan görülmemiştir» tabiri vardır. 

Bu yanlış bir deyimdir, bunun zapta geçirilmesini 
istirham ediyorum. 

Önergemize gerek kalmamıştır. 
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BAŞKAN — Önergenize gerek lamamııştır. İza
hatınız tatminkâr olduğundan, önergenizi işleme koy
muyorum efendim. 

2 nci maddeyi, önergede kabul edilen şekliyle 
okuyup, onayınıza sunacağım: 

Madde 2. — Millî mücadeleye iştiraklerinden 
dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olan 
Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının 
Kore'ye ayak bastığı Ekim aynında başlamak ve 
1953 yılı Pan-munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar 
Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşla
rı kendilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları 
ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarından su
baylar I nci mevkide, diğerleri II nci mevkide ve be
lediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler. As
kerî ve Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilir
ler. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi, okunan bu şekliyle 
iylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 
ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, 

Madde 1. — 1005 sayılı kanunun 1 ve 2 nci mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklindeki 
çerçeve maddeyi, kabul edilen 1 ve 2 nci maddele
riyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, bir hususu arz etme
me müsaadenizi rica ediyorum. 

1 nci maddenin değişmesi ile başlığın da değişip 
değişmemesi hususunu tezekkür buyurmanızı rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Başlıkta nasıl bir değişiklik, Sayın 
Komisyon Başkanı? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, biliyorsunuz, başlık, 1005 
sayılı Kanunda bir değişikliği öngörüyor. Kanunun, 
«İstiklâl madalyası verilmiş bulunanlara, vatanî hiz
met tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında 
kanun» dur. 

Yüce Meclisimizin,- 1 nci maddede yaptığı deği
şiklik ile kanunun başlığı da değişiyor. Buna, Ko
re'de belirli sürelerde bulunanların da ithal edildi
ğinin belirtilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Komisyon 
Başkanı, bu redaksiyonu yaparak ve maddî düzelt
melerle ilgili İçtüzük hükümlerine uygun olarak 
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maddeyi tekrar Başkanlığa veriniz. Önergeyi de tak
dim ediyorum efendim. 

Bu arada, kanunun metnine bir ek madde ilâve
si hakkında bir önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte bulunduğumuz tasarının sonuna 

aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İçel Hatay 

Süleyman Şimşek Salbri ince 
Tekirdağ İçel 

Ömer Kahraman Hikmet Baloğlu 
İzmir 

Neccar Tüfkcan 

Madde: 1005 sayılı Kanunun birinci maddesin
den yararlananların ölümü halinde aynı haktan ölün
ceye kadar eşleri de yararlanırlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Arkadaşlar geri alırlar her halde; 
bunun mümkün olmayacağını daha evvel de ifade 
ettik, sadece bu madalyayı taşıyanlara, o savaşta 
bulunanlara şeref aylığı verilmesi ile ilgilidir. Müm
kün değildir katılmamız. 

BAŞKAN — «Şahsa bağlı hak durumundadır» 
diyorsunuz.. 

Sayın önerge sahipleri?.. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel)" — Efendim, Ko

misyon Başkanı olanak görmediğine göre, kanunun 
bir an evvel kesinleşmesi için geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, önerge işleme 
konmayacaktır. 

Geçci madde teklifine dair bir önerge var, oku
tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifine ek geçici mad

de olarak aşağıdaki teklifimi arz ve takdim ederim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Konya Manisa 
Şener Battal M. Gündüz Sevi'lgen 

Nevşehir 
M. Sabri Dörtkol 

Ağrı 
ıM. Bahattin Yardımcı 

Urfa 
Abdüikadir Öncel 

1005 sayılı Kanuna ek geçici madde: 
Geçici Madde : Herhangi bir şekilde kendilerine 

maaş bağlanmış olanların müktesep hakları hiçbir 
şekilde geri almmaz. Bağlanmış olan maaş ödentisi 
kesilemez, yapılan ödemeler geri alınmaz, 

Madalyası geri alınanlara madalyaları iade edile
rek, kesilmiş maaş ödemeleri toptan ödenerek, tek
rar maaş ödemesi devam eder. 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen?. Sayın Battal?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Geri aldık Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, işleme konulma

yacaktır. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen 

aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Lehte söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Köylüoğlu buyurun 
efendim. İçtüzük hükmüne göre kısa olacak Sayın 
Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; Meclise geldiğimiz
den beri birçok kanunlar çıkardık; fakat bu kanun 
kadar beni memnun eden hiç bir kanun olmamıştır. 

Nedenine-gelince: Biz hepimiz, benim yaşta olan
lar Millî Mücadelenin getirdiği hava içerisinde ye
tiştik ve o hava içerisinde millî ve şuurlu, vatan ve 
millet konusunda işte o zaman onların anlattıkları 
menkibeler, onların hatıraları, onların bize naklettik
leri büyük kahramanlıklardan aldığımız tez ve ilham
la yetiştik. 

Bu millet büyük bir millettir, üstün meziyetleri 
olan bir millettir, vefalı bir millettir. Biraz geç de ol
sa bu millet bu gazileri, bu kahramanları 1968 yılın
da hatırlamıştır. Ahir yaşlarında hatırlandıklarından 
dolayı çok memnun olan bu gaziler, devlete ve mil
lete duacıdırlar. Millet adına yapılan manevî ve 
maddî hatırlama, bu kanunu çıkaranlara büyük se
vaplar kazandırmıştır. 
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Kısaca; daha evvel söylediğim gibi, bu vatanın 
kurtarılmasında alın terleri olan, büyük kahraman
lıklar gösteren bu gazilerin 1969'da 75 bin olan 
mevcutları, 1976 yılında, öyle tahmin ediyorum ki, 
verilen istatistiklere göre 25 bin civarındadır. En aşa
ğı yaşları 75'tir. Ahir yaşlarında kimsesiz olan bu ki
şilere yaptığınız bu yardım, onların indinde çok bü
yüktür. 

Hakikaten samimi olarak söylüyorum, şimdiye 
'kadar çıkardığımız kanunların içerisinde beni en çok 
memnun eden, heyecanlandıran, bu kanun olmuştur. 

Biz bugün varsak, bundan sonrada var olacak ve 
ebediyete kadar devam edeceğiz, ki, işte bize bunu 
ispat eden, bunu gösteren, bugün ahir yaşlarında olan 
bu gazilerdir ve bu kahramanlardır. Bu kahra
manlara, az da olsa bu yardımı yaparken, ben, şim
di kefensiz yatan o şehitlerimizi bu yüce kürsüden 
rahmetle anıyorum. 

Taibiî onlar için bir övgüde bulunacak değilim. 
Çünkü benim dilim, benim edebiyatım ona kâfi de
ğildir. Onları övenler övmüşler. Büyük şair Akif, 
onlar için çok şeyler söylemiş, hatta en sonrasında 
«Ben âcizim» demiş. O âciz olduğuna göre, ben hi
çim. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

HASAN CERİT (Adana) — Her yerde kavga 
var, devam ediyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
İSMAİL HAKKI K Ö Y L Ü O Ğ L U (Devamla) — 

Onlar da biter; Devlet, gücü ile, kuvveti ile hepisini 
halleder. Biz, bir ve beraber olursak hedefe birlikte 
kolayca varırız. Biz buraya niye geldik? Memlekete, 
millete hizmet için geldik; milletin ve memleketin 
refahı için geldik, saadeti için geldik. Hep gayemiz 
budur; ama yollarımız başka. Herkes kendi yolu
nun kese ve kestirme olduğunu söylüyor; ama hede
fimiz bir, gayemiz bir. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, ikmal edin lüt
fen. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Ve binaenaleyh, öteki hususlar geçicidir ve halledi
lecektir. Devletin gücü, kuvveti her şeye yeter. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Köylüoğlu, 
İçtüzük «Kısa ve özlü olacak» diyor rica ediyo
rum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu Yüce Meclisin yüce kürsüsünde, bu vatana bü
yük hizmetleri olmuş, kanını vermiş, canını vermiş, 
ve bugün öteki dünyaya, Allanın rahmetine kavuş
muş olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve gazile

rimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu kanu
nun gazilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını Allah-
tan diler, hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Komisyon, başlıkta bahsedilen redaksiyon 

yapıldı mı? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ-

GİN (Aydın) — Yazılıyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bekliyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının başlığı şu 

şekilde tasvip edilmiştir:~" 
«20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 Sayılı Kanunun 1 

ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılması ve Ko
re Gazilerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
tasarısı.» 

Bu düzeltmeyi tasviplerinize sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza .sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Memleketimize ve istifade edecek sayın zevata ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, sağlıklı ve uzun ömür 
içerisinde istifadelerinin sürmesini niyaz ederim. 

3. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve İsparta Milletve
kili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşı ile Balıkesir 
Milletvekili Sadullah Usumi ile Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan'ın teklifleri ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/313, 2/179, 2/311) (S. 
Sayısı: 227 ve 227'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında yer 
alan; 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel ve 6 arkadaşı ile Balıkesir Millet
vekili Sadullah Usumi ve Sakarya Milletvekili Kenan 
Durukan'ın teklifleri (Sıra sayısı 227) (27 . 1 . 1976 
tarihli 45 nci Birleşimde önceliğe alınmış, tümü üze
rindeki görüşmeler devam ederken, İçtüzüğün 89 ncu 
maddesi uyarınca, 29 . 1 . 1976 tarihli 47 nci Bir
leşimde İçişleri Komisyonu tarafından geri alınmış-

(1) 227 S. Sayılı basmayan 29 . 1 . 1976 tarihli 
47 nci Birleşim tutanağına, 227'ye 1 nci ek S, Sayılı 
basmayazı bu tutanağa eklidir, 
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ti. Komisyon raporları, 227'ye 1 nci ek Sıra Sayısı 
ile yeniden bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

içişleri Komisyonu burada mı efendim?. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Burada. 

BAŞKAN — Hükümet de burada. 
Geri alındıktan sonra, bu konuda düzenlenen İç

işleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonunun rapor
larını sırasıyle okutuyorum. 

{İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları okun
du) ' 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçişleri Ko
misyonunca aynen kabul edilen Hükümetin teklifi 
görüşmelere esas alınarak müzakere olunacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Sayın Sabri Tığlı, kişisel mi efendim?. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Şahsım adına 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 

Bu kanun teklifinin gerçekleşmesi ile, dış ülke
lerde çalışan işçilerimiz ve bunların refakatlarında bu
lunan eş ve çocukları çok büyük bir rahatlığa kavu
şacaklardır. 

Bundan evvelki görüşmelerde bir eksiklik vardı; 
değişiklik önergesi vererek bunu belirtmiş, işaret et
miştik. Şimdi. Komisyona teşekkür ediyoruz; İşçi
lerin eş ve çocuklarının da beş senelik pasaporttan 
faydalanacaklarını buna ilâve etmişler. Bunun ger
çekleşmesiyle, dış ülkelerdeki konsolosluklarımız da 
bir kırtasiyecilikten, bir formaliteden kurtulmuş ola
cak, işleri hafifleyecektir. 

O bakımdan, kanunun böylece bir an evvel ger 
çekleşmesini Yüce Meclisin değerli üyelerinden rica 
ederim, çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Başka söz isteyen sayın üye?. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Komisyon adma 

söz istiyorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon adına sayın Şener Bat

tal, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ 

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

Yurt dışında 1 milyona yakın işçimiz çalışmakta
dır. Pasaportlarının muteberiyet süresinin en çok iki 
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yıl ile sınırlı olması ve-bu süreyi müteakip vize mü
kellefiyeti, işçilerimizi müşkül durumda bıraktığı gi
bi, işverenlere müracaatlart»da, hem iş mesaisinin 
aksamasına sebep olmakta, hem de işçi - işveren mü
nasebetlerinde bazı aksaklıklar doğmakta idi. 

Bu getirilen tasarı işçilerimize getirilen diğer ko
laylıkların devamı şeklindedir ve son derece faydalı
dır. 

İçişleri Komisyonu olarak, Hükümet tasarısının 
esas olmasını benimseyerek, bu tasarı üzerinde mü
zakerelerin devamını karar altına almış bulunuyo
ruz. Son derece faydalıdır, Komisyon olarak, bu ta
sarının Yüce Meclisten ittifakla geçeceği ümidinde
yiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan.. 
'BAŞKAN — Efendim? 

ALİ SANLI (Burdur) — Efendim, daha önceki 
görüşme sırasında, İçişleri Komisyonunun metni esas 
alınmış ve İçişleri Komisyonundan Dışişlerine havale 
edilmediği için Dışişlerine göndermiştik. Şimdi bura
da İçişleri Komisyonunun metni mi esas alınacaktır, 
Dışişleri Komisyonunun metni mi esas alınacaktır, 
yoksa Hükümet teklifi mi esas alınacaktır?.. Eğer 
İçişlerini alırsanız, Dışişleri Komisyonunun düzen
lediği metni yeni bir önerge ile vermek gerekecektir. 
Bunu önce saptarsak.. 

BAŞKAN — Ben onu baştan arz ettim Yüce He
yete: «Hükümet teklifini aynen kabul eden İçişleri 
Komisyonu metni esas alınacaktır» dedim. İçişleri 
Komisyonunca aynen kabul edilen Hükümet teklifi 
(ki, tasarı olarak ifade edilir) esas alınacaktır. 

ALİ SANLI (Burdur) — Dışişleri Komisyonu 
metnini önerge olarak mı vereceğiz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Değişiklikler hakkında önerge ve
rebilirsiniz tabiî efendim. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
bundan evvelki görüşmede Komisyon, haklı buldu
ğu; eş ve çocuklarını (bu yüzden geri almıştı) ilave 
etmek için geri aldı. 

BAŞKAN — Efendim, hazırladığı metin önüm
de, İçtüzük bakımından ben bununla bağlıyım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına, tümü 
üzerinde Sayın Altmışyedioğlu, buyurun efendim. 

DEVLET'BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, Dışişleri Komisyonu metni de esas alınabilir. 
İttifak halindeyiz, ihtilaf yok. 
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BAŞKAN — Efendim, o hususta da önerge ve
rebilirler; anladım efendim, arz «ttim. 

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

YBDÎOĞLU (Kayseri!) — Sayın Başkan, sayın miil-
leüvekûlleri; 

5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fık
rasının değiışitirillmesi ve geçici 1 madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı üzeninde grupumuzun gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 'bu kanun tasarısı yurt dışın
daki işçilerimizin günlük hayatında, yurda dönüşlerin
de, çalıştıikları ülkelerde karşılaştıkan güçlükleri gide-
rûbf.ıimelk linamcı ille hazırlanmıştır. 

Bu kanun tasarısı dile, yurt dışında büyük fedakâr
lıklarla çalışan ve mlilî ekonomimize ıbüyük katkıda 
bulunan işçilerimiz büyük hür rahatlığa kavuşacaktır. 

Bu ikanıin değişikliği ile, Konsiolosluklıarınıızda bin 
ıbir güçlüklerle karşılaşan işlilerimize 2 yıllılk pasaport 
verime usulü 5 yıla çıkarılmış olacaktır. 

Konsolosluklarda lişçierimizin çok büyük güçlük
lerle karşılaştıkları, büyük sılkın'tılar çektikleri ger
çekten bir vakıadır. Geçen yılarda yaptığımız bir se
yahat dolayıısıyle 'bizzat müşahede ettiğim husus; (iş
çilerimiz, bu pasaportları yüzünden Türkiye'ye gelmeik 
mecburiyetini ve büyük masraflara katlandıklarını biz
zat' bize lifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Yüce Heyetinizin kabul edeceği ibu kanun tasarısı 
ile, vatanî hizmetilerini yaparcasına çalışan bu İşçileri
mize büyük kolaylık sağlanacaktır. Grupumuz bu ka
nunun çılkmasınidan dolayı büyük bir memnuniyet duy
maktadır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alltmışye-

dioğlu. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Bilmeyenler... Kabul ediJlmıiştir. 
I nci maddeyi okutuyorum: 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fık
rasının Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin 4 ncü fııkrası aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umuma mahsus 'münferit pasaportlar, aşağıda 
ve 23 ncü miad'denıin son fıkrasında yazılı istisnaiıar 
saklı kalmalk kaydıyle ilgili aşağıda gösterilenden da
ha kısa süreler içiın 'verilmesini istemediği taikdirde, 
iki yıl geçerli olmlalk üzere düzenlenir. Yabancı ülke-

jlerde işçi olarak çalışmak üzere giden vatandaşlar 
için düzenlenecek pasaportlar beş yıl geçerli olımak 
üzere düzenlenelbiliJr.» 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili söz isteyen sayın 
üye?. Ydk. 

Bu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

1 nci madde yerine, Dışişleri Komisyonunca dü
zenlenen metnin 1 nci maddesini öneriyoruz. 

Kastamonu Sakarya 
Sabri Tığlı Hayrettin Uysal 
Burdur Sivas 

Ali Sanlı Ahmet Durakoğlu 
Adana 

Hasan C&mt 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonunun 1 nci mad
desini okuyorum: 

«5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fık
rasının Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdalki şekilde değiştiril-
mıiiştir : 

Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşağıda 
ve 23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı istisnalar 
saklı Ikalmaik fcaıydiyle ilgili iaşağıdia gösterilenlerden da
ha kısa süreler için 'verximesinii istemediği takdirde, 
iki yıl geçerli oLmalk üzere düzenlenir. 

Yabancı ülkelere işçi olarak çalışmak üzere giden 
vatandaşlar; daha kısa süre için verilmesini isteme
diği takdirde, düzenlenecek pasaportlar, 5 yıl geçer
li oimalk üzere düzenlenir. İşçinin eş ve çocukları 
da bu hükümden yararlanır» 

BAŞKAN ~= Önergeye Sayım Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ŞE
NER BATTAL (Konya) — Verilen önerge, işçinin eş 
ve çocuklarının da bu hükümden yararlanması husu
sunu derpiş etmektedir. Komisyonumuz kattılmıaıkto-
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hükümet 
de Ikatılimalktadır efendim. Esasen amacın içinde var
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Önergeye Komisyon ve Hükümet 'katılıyor. Yüce 
Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, kalbul edilen bu şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Eıtımeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi oikutuyorum: 
Madde 2. — 5682 sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çici madde eklenmiştir. 
ı«Geçıioi Madde — Halen yabancı ülkelerde çalış

makta olan işçiler için düzenlenen pasaportların ge
çerlik isüıfesi; süre bitimlinde müracaat 'hallinde, ilgili 
daha 'kısa süre (için uzatılmasını istemediği takdirde, 
beş yıla uzatılabilir.» 

BAŞKAN — Madde ile ilgili söz isteyen sayın üye? 
Yok. Madde ile İlgili bir önerge var, okutuyorum. 

'Sayın Başlkanlığa 
.İkinci madde yerine Dışişleri Komisyonunca düzen

lenen geçici maddeyi öneriyoruz. 

Kastamonu Burdur 
Saıbri Tığlı Ali Sanlı 

Sivas Adana 
Ahmet Durakoğlu Hasan Cerit 

Samsun 
Fuat Uysal 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ ŞE

NER BATTAL (Konya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hülkümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Katılı
yoruz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon ve Hükümet katılıyor. Önergeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ecKirrJ'şt'tr. 

İkinci maddeyi kabul edilen şekliyle okuyorum: 
«'Madde 2. — 5682 sayılı Kanıma aşağıdaki ge

çici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde — Halen yabancı ülkelerde çalış

makta olan işçiler için düzenlenen pasaportların geçer
lik süresi;; süre bitiminde müracaat halinde, İlgili 
daha 'kısa süre için uzatılmasını istemediği takdirde, 
böş yıla kadar uzatılır. İşçinin eş ve çocukları da bu 
hükümden yararlanır.» 

Maddeyi, okuman bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okuituyorum: 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Söz- isteyen sayın üye? Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kalbul edü'lmDştlJr. 

Dördüncü maddeyi oikutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Balkanlar Kurutu yü

rütür. 
BAŞKAN — Söz İsteyen sayın üye?. Yok. Mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edlimiştir. 

Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye var mı?. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Lehte olmak üzere 

kısa bir konuşma yapmama müsaade eder misiniz 
efendilin? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozaith. Kısa ve özlü 
lütfen. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başjkan, sa
yın milletvekilleri; 

Teklif sahipleninden birisi olmam hasebiyle ve 
dikkate alınan tasarı ve diğer tekliflerin de hemen 
en erkten verileni olması itibariyle, hissiyatımı kısa bir 
iki cümle ile ifade etmelk istiyorum. 

Gerçekten, çok: daha önce çıkarılması icabeden 
çok önemllli bir güçlüğü çözmüş 'bulunuyoruz. Yurt 
dışındaki işçilerin, ne kadar iımlkân sağlanırsa sağlan
sın, konsolosluk kapılarında iki de bir diğer yabancı 
işçilerden tamamen farklı bir eziyetin altında kalmış 
olması, kabul ettiğiniz bu tasarı ile ortadan kalk
mış bulunuyor. 

Hayırlı olmasını diler, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmıiştıir. 
Tasarı Meclisimizce kalbul edilmiştir, hayırlı olma

sını diliyorum. 
4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

na 1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı maddenin 
değiştirilmesine, bu Kanuna 4 Ek ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, C. Senatosu Ankara 
Üyesi. Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat 
Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'in, Gazian
tep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, 
İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşunn,. 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ile C. Senatosu 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil Tunç'un ve 
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Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 arkadaşının, 
aynı kanunu değiştiren kanun teklifleri ve Plan Komis
yonu Raporu (1J421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 
2/251, 2/266, 2/361, 2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 
2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 
279) 

BAŞKAN — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı mad
denin değiştirilmesine, bu Kanuna 4 e!k ve bir geçici 
madde eklenmesin© dalir ıkanuın taısiarısının görüşülme
sine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?. Burada. 
Sayın Hükümet?. Yok mu efendim?. («Yok» ses

leri) Bür defaya mahsus otaoıalk üzene ertelenmiştir. 
Bir, iki dalkdlkaınızı rioa edeceğim. Şu sebeple: Az 

evvel (kabul edilen ^Danışma Kurulu önerisi Genel 
Kurulca onaylanmıştır. Ona göre yapılan sıralamayı 
takip edeceğiz. 

O hususu üş&retlemesıi için danışman arlkadaşıma 
vermiş bulunuyorum. 

Kabul edilen Danışıma Kurulu önerdsii gereğince 
15 nci sırada yer alan 506 sayılı Sosyal Sigortalar.. 

HAYRETTİN UYSAL (Saikarya) — Sayın Fey-
zioğlu, emekliler, fcaidın işçilerin durumunda değil 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU {Kayseri) — Bilmediğim 
mevzu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Her mevzuu 
'biiyorsunuz. Televizyonda konuşuyorsunuz, bu sırada 
(kaçıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Beyefendi beş 
daikika... 

HAYRETTİN UYSAL (Saikarya) — Ama de
min yoktunuz. 

BAŞKAN — Rıica ederiim, müsaade ediniz. Lüt
fen efendim, rıica ediyorum. Müsaade ediniz. (C. H. P. 
sıralarımdan ayağa kalllktrnailar, gürültüler). 

DEVLET BAKANI - (BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben burada
yım. Millî Savunma dile yetkiliyim, Sosyal Sigortalar 
ile değil. Onunla yetkili değilim. 

HAYRETTİN UYSAL, (Saikarya) — Başbaikam 
yardıımcısısınıız. Demin Hülkümettiniiz, simidi nereden 
çıktınız? 

BAŞKAN — Sayın Uysal rica ©düyoruım. 
NİHAT SALTIK '(Tunceli) — Demin Hükümetti!, 

şimdi değil. (Gürültüler). 
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BAŞKAN — Lütfen efendim.. Sayın Uysal, Sayın 
Uysal rica ederiim, rica ediyorum efendvm. (Gürültü
ler). Lütfediniz efendim. (Gürültüler). 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Hükümet değilsen 
ıkalk oradan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Uysal. 
Sayın Saltılk rica ediyorum. (Gürültüler) Sayın 

Uysalı rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürüitüfcır). 
Sayın idareci üyeler, rica ediyorum, rıica ediyo

rum efendim.. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — İki dakika önce 

buradaydınız. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Saltık rica ediyorum, Sayın 
Sattık rica ediyorum efendim.. Oturumuz yerinize.. 
(Gürültüler). 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Dökülen kanda 
da yetlklilisiniz, dökülen kanda da yetkilisiniz. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Oturun efendim yerinize oturun. 
(Gürültüler). 

NİHAT SALTİK (Tunceli) — Dökülen kanda 
da.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Sailtik, Sayın Sattık rica edi
yorum efendim. Oturumuz efendim. {GürüHtüler). 

Sükûnet bulun. Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum efendim. Oturun efendim, yerinize oturun.. 
(Gürültüler). 

NİHAT SALTIK -(Tunceli) — Beş dakika önce 
burada idi. 

BAŞKAN — Sayın Saltıik rica ediyorum efendim, 
rica ediyorum.. Oturun yerinize sükûnet bulun. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Hangi sükûnet
ten bahsediyorsunuz? Altı tane adam öldürülüyor. 
(Gürültüler). 

'BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum efendim. Oturun efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Kaç tane adam 
öldü? İşine gelmediği zaman Hükümet olmuyor. (Gü
rültüler) Beş daikika evvel Hükümet idi. 

BAŞKAN — Efendim nerede olduğunuzu biliniz, 
oturunuz efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — ıBEyorum.. 
BAŞKAN — Bu şekilde ıkonuşullmaz, rica ediyo

rum oturun efendim. Oturun eefndıim. Rica ediyorum 
oturunuz. (Gürültüler). 

OSMAN AYKUL (Burdur) — İşline gelirse Hükü
met, gelmezse Hükümet değil. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim oturunuz. 
Rica ediyorum.. 
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"NİHAT SALTİK {Tunceli) — içtüzüğe göre söy
lüyorum.. 

BAŞKAN — içtüzüğe göre rica ediyorum Sayın 
Saltık. (Gürültüler). 

NlHAT SALTIK (Tunceli) — .... Arz ediyorum, 
demin Hükümet idi, şıiımdli değil. 

BAŞKAN — Sayın Saltık oturun ©fendim, rica 
ediyorum, lütfen. Sükûnet bulun. (Gürülltüler). 

OSMAN AYKUL '(Burdur) — Beş dakika önce 
'burada, ilki dakika sonra yok. 

BAŞKAN — Sayım Aykul rica ediyorum efendim. 
Ben bir zat liîe meşgulken siiız oradan çıkıyorsunuz, 
oturun ©fendim. (Gürültüler). 

. MALİK YILMAN (Hatay) — Hangi sükûnetten 
bahsediyorsunuz Sayım Başkan? 

IBAŞKAN — Rica ediyorum Sayım Yılman, rica 
ediyorum oturum efendim. Sayım Yılman rica ediyo
rum oturun eefndim.. 

Oturun Sayım Ayiku! rica ediyorum. (Gürültüler). 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayım Başkam, pren

sibi dinleyin. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Hükümet cinayet 

işliyor. Lütfen dinleyiniz bir dakika. (Gürülltüler). 
BAŞKAN — Oturum Sayın Aykül, rica ediyorum 

efendim. Lütfen rica ediyorum elemdim, oturunuz. 
(Gürültüler). 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, Ba
kan lütfen benıi dindesin. Beni dinlerseniz otururum, 
aksi hailde oturmam. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. İçtüzüğe göre va
zifeniz otarmak. Ne demek oturmuyorum? Oturunuz 
efendim, sükûnet bulunuz. (Gürültüler). 

Oturumuz efendim.. Sayın Saltık oturun efendim. 
Sükûnet bulmadan • kimseyi dinlemem efendim, 

oturunuz. (Gürültüler). 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan 

lütfen dinleyinliz bir dakika. 
BAŞKAN — Sayın Güneş oturunuz efemdim. 

(Gürültüler). 
Sayın Mutlu, rica ediyorum. Rica ediyorum efen

dim.. (Gürültüler). 
Sayım Yutman, irtica ediyorum, oturunuz efendim. 

Efendim oturunuz rica ediyorum, lütfen oturun. 
(Gürültüler). 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkam lüt
fen dinileyim. 

BAŞKAN — Oturduktan sonra efendim. Sükû
net 'bulduktan sonra, rica ©diyorum. Oturunuz efen
dim. Oturun sükûnet bulduktan sonra dimlerim. Lüt
fen oturunuz.. (Gürültüler). 
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Rica ediyorum efendimi, oturumuz. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayım Başkam, 

dinleyin lütfen.. 
BAŞKAN — Sayım Saltık btiır oturun da ondan 

sonra. Oturmadan olmaz efendim, oturun. (Gürül
tüler.) 

NİHAT SALTIK ((Tunceli) — Sayım Başkan, res
men diyorum kıi, istediği zaman Hükümet oluyor, is
lemediği zaman Hükümet olmuyor. Sorumuz lütfen. 

BAŞKAN — Oturduktan sonra efendim. Otur
duktan ısomra ısoracağım efendim. (Gürültüler). 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Hükümet de gö
revini bilişim, oyuncak değil burası. 

BAŞKAN — Nefes ıtüketiyoram, ırica ediyorum 
efendim. , 

Sayım Saltık (bir oturun ef endim.. (Gürültüler). 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayım Başkan, lüt

fen dinleyin, aksi halde oturumu İterk ©diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Saltık bir sükûnet bulun, bir 
sükûnet bulum efendim', ırica ediyorum efendim.. 

Rica ediyorum efendim bir oturun.. (Gürültüler). 
Şimdi dinlemiyorum efendim, sükûnet bulduktan 

sonra.. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — İstediği zamam 

Hükümet oluyor, istemediği zamam Hükümet olmu
yor. MecM, o Bakıamım Olduğu oturumu terik edi
yorum. 

Bu linisan sokağı kama buluyor.. (Gürülltüler). 
BAŞKAN — Efendim neresi burası, rica ediyo

rum? Evvelâ İçtüzüğe, Başkanlığa saygılı olun, ondam 
sorara dinlerim efendiım. Dinlemiyorum demedim. 
(Gürülltüler). 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Hükümet bıir daki
ka önce içeride, bir dakika sonra yok. Hükümet de 
görevimi ;bi!Mm. Burası oyuncak değil ki. _ 

BAŞKAN — Aman Sayın Aykül bir de siz çıkım, 
iyi oluyor.. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Burada durmıasın 
o halde; yoksa gitsin dışarıya. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun efendim 
rica ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Oyuncak değil bu
rası, Hükümet görevinli bilsin. 

BAŞKAN — Oyuncak değilse evvelâ susun efen
dim. içtüzüğe uyun. Rıica ediyorum, oturum efendim. 
(Gürültüler). 

OSMAN AYKUL (Burdur) — .... Gitsin dışarı. 
BAŞKAN — Oturum efendim, rica ediyorum efen

dim, Oturunuz lütfen. 
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NİHAT SALTIK (Tunceli) — Böyle bir Hükümet ı 
yok. 

BAŞKAN — Rica ediyorum oturun efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Anayasayı çıkardınız.. 
BAŞKAN — Rioa ediyorum Sayın Mutlu. Rica 

©diyorum efendim yapmayınız. İstirham ediyorum 
efendim. Lütfen efendim 

5. — 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 ar
kadaşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/186, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı : 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 514) (1) 

BAŞKAN — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
mun 2 ve 4 mcü maddelerıimim değiştirilm'esiınıe, değişiik 
60 ncı maddesine bıir fıkra eklenmesine ve bu 'kanuna 
2 ek madde ile 1 geçici madde ilavesine dair kanun 
tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon burada. Sayın Hülkümet burada. 
Kısa olması seebbiyle 'konu itle ilgili raporu okutu

yorum. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

evvelâ bıir prensibi ıhaıMedeliım. Milyonlarca memuru il-
gilenidiriyor. 

BAŞKAN — Okutayım da efendim, ondan sonra. 
O konuyu geçtik Sayım Tığlı. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Demim Hükümet 
buradaydı, şimdi yok. 

iBAŞKAN — Sayın Tığlı, o konuyu geçtik öfen
dim. Rioa ederim. 

Devam ©din. (C. H. P. s ıraların dam gürültüler, 1 
ayağa kalkmalar). 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Niçlitn böyle yapıyorsu
nuz camım? 

BAŞKAN — Rica ©diyorum efendim. Efendim 
ifade 'etti, •«yetkili değiümı» dedi. 

ABDİ ÖZKÖK (Botu) — O, burada oturuyor. 
BAŞKAN — Başkan olarak ne delmemi beıkliyor-

sunuz? Rıica ediyorum Sayım Özkök. | 

(1) 194 S. Sayılı basmayan 30 . 6 . 1975 tarihli 
96 ncı Birleşim tutanağına; 

194'el nci ek. S. Sayılı basmayazı bu tutanağa 
eklidir. 
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O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Ye
ter ardık yahu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karaosman-
oğlu. (C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim oturunuz. 
Benim Başikan olarak başka yapacağım bir şey yoik, 
rıica ederim; oturunuz efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ayıp yahu. 
iBAŞKAN — Sayım Tığlı lütfediniz efendim. Yine 

kanun görüşüyoruz, ımamû olmayınız rica ediyorum. 
Rica ©diyorum sükûnet buyurunuz efendim. (C. H. P. 
sıralarımdan gürültüler). Rioa ediyorum efendimi, 'ka
nun görüşeceğiz. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Vermeyecekler, ondan 
sonra 'bağıracaklar. 

BAŞKAN — Sayım Özen, rioa ediyorum yeni bir 
katkıda bulunmayım ters yönde. Rioa ediyorum efen
dim. 

REMZİ ÖZEN (İzirnıir) — Sayın Başkan iki gün 
önoe Sayım Başbakan Yardımcısı televizyonda Dev
let memurları içim getirdikleri. 

iBAŞKAN —• Ara vermek zorunda kalırım Sayın 
Özen. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayım Başkan, meseleyi 
istediğimiz gibi geçirme hakkına .samilp değilsiniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Lütfediniz 
efendim. Efendim geçtim o konuyu, rapor okutuyo
rum, rapor okutuyorum.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, ara 
vermeniz Hükümetim işine gelir. (C. H. P. sıralarım
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim rioa ©diyorum, lütfen. Sa
yın Birigiit rica ediyorum. Bu vaziyette müzakere de
vam eder mi? Rapor okutuyorum efendim;. Bir kamun 
tasariisının raporunu okutuyorum efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayım Başkan ra
poru akütamazsımız. 

İBAŞKAN — Efendim rica ediyorum oturunuz. 
Sayın idareciler rica ediyorum efendim. İdareci üye
ler, grup yöneticileri yardımcı olum efendim; yardımcı 
olunuz rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, tu
tumumuz hakkımda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, ondan sonra din
leyim efendimi. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Oturamam; tutu
munuz hakkında söz istiyorum. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rioa ediyorum efendim, çok rica 
ediyorum eefndim. Burası Millet Meclisi, İçtüzüğe 
göre muamele yapalım. 
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ORHAN BİRGÎT (istanbul) — içtüzüğe göre | 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturunuz şimdi, oturunuz. 
ORHAN BlRGlT (Istaribul) — Tutumunuz hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim onu da hallederiz. Buyu

run oturunuz. 
ORHAN ©IRGİT (istanbul) — (;Kürsü önünde 

ayakta durarak) bekliyorum. 
BAŞKAN — içtüzüğe uygun duruma gelelim rica 

ediyorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — içtüzüğe uygun 

duruma gelmek için tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. I 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz da, ondan sonra. 

ORHAN BtRGİT (İstanbul) — Tutumunuz hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim ben buradayım, tutumum 
da burada. Rica ederim efendim. Rica ediyorum otu
runuz efendüm. Oturunuz lütfen, sükûnet buyurunuz I 
efendim. I 

Değerli arkadaşlarım rica ediyorum efendim. Sa
yın Kitaplı, Sayın Baştürk, Sayın Türlkcan oturunuz 
lütfen, insaf ediniz efendim. I 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
bunu siz yapmayın. I 

BAŞKAN — Efendim, Başkan olarak ne yapa-
bilıiriım? Niye ıböyle yapıyorsunuz? (C. H. P. sırala
rından gürültüler). 

Efendim müsaade '.buyurun. Soruyorum, bir kamun 
teklifli veya tasarısı görüşüleceği vakit.. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Hayır, hep si
zin istediğiniz gibi oluyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim istediğim içtüzüğün üstediği- I 
dıir, başka bir şey değil. Şüphesiz İçtüzüğün istediği I 
olacaktır. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan.. (C. H. P. sıralarından «Yuh» sesleri, ayağa I 
kalkmalar). I 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Al
çak herif. 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Alçak herif, 
hırsız. Allahsızlar. I 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. I 
ORHAN BÎRGlT (istanbul) — Başbakan Yardım

cısı kaçmasın. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. | 
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ORHAN BlRGlT (İstanbul) — Sayın Başkan hak
ikimi kuianmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne yapayım yani, inip elimle mi tu
tacağım? Ne biçimi söz? Sayın Birgit oturun efendim. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Tutumunuz hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Beyanımı bitirmeden konuşuyor
sunuz efendim, yapmayın efendim. Sayın idareciler 
rica ediyorum efendim, yardımcı olunuz efendim. Ara 
vermeye mecbur kalacağım, rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Ara vermeyin 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, oturun efen
dim. Rica ediyorum sükûnet bulun efendim. 

ORHAN BlRGlT (İstanbul) — içtüzüğe göre 
tuutmumuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir oturun bakalım, bir be
yanda bulunacaktır, ilkirna! edemedim. 

Efendim bir mecliste, meclisi idare eden başkan 
beyanını İkmal edemezse ölür mu? Rica ediyorum 
efendim. 

ORHAN BtRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Meclisi idare edememe sizlin tutumunuzdan doğuyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum oturun bakalım Sa
yın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkanım 
kahvede değiliz, Meclisteyiz. Tutumunuz hakkında iç
tüzüğe göre hakkımı kulanmak istiyorum. Çok rica 
ediyorum, içtüzük 'bana her zaman bu hakkı veriyor. 

BAŞKAN — EVet, beyan ettiniz; ben de beyan 
edeceğim efendim. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Beyan edeceğüm 
efendim. Tutumunuz: hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim evvelâ Başkanın bir beyan
da bulunmaya ve hele o beyanını bir cümle ile bile 
olsa ikimaıl etmeye halkkı yok mu bu Mecliste? 

ORHAN BtRGİT (İstanbul) — Zabıtlar yayın
landığı zaman göreceksiniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun oturun da, ben sizi davet 
ederim efendim. 

ORHAN BİRGtT (İstanbul) — Davet edeceksiniz. 

BAŞKAN — Efendüm, gerekirse edeceğim. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler). 

ORHAN BİRGtT (istanbul) — Sayın Başka
nımı, demin («Edeceğini» dediniz.. 

BAŞKAN — Pazarlık yok Sayın Birgit. içtüzük 
var, rica ediyorum oturun canım.. 

ORHAN BİRGtT (istanbul) — TaıliLî pazarlık 
yok Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim. Tahammül ı 
edimiz rica ediyorum. Ben tahammül ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben hakkımı 
kullanmak istiyorum. «Gerekirse» ne demek? Ben si
zin tutumunuz.. 

BAŞKAN — Efendim, beyanda bulunuyorum, 
size mutlaka söz vermek için bir şeyıim mi var? Riica 
ediyorum ©fendim.. { 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tutumunuz yan
lıştır, tutumunuz hakkında.. I 

BAŞKAN — İstirham ediiyorum efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Balkan, 
bir mıiîietvekiEnlin söz halktan siz gaspedemezsıiniz. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Beni davet edecek

siniz. 
BAŞKAN — içtüzüğe uygun tor hale geliniz. I 
ORHAN BİRGİT (İstanibul) — İçtüzüğe uygun 

bir haldeyim. 
BAŞKAN —• Ben de İçtüzüğü ıtatbik ediyorum ve 

etmeye devam edeceğim, Rica ediyorum efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Beş 
dakika önce yolk, Ibeş dakika sonra burada!. I 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Avşargil, baş- I 
lamayın yeniden efendilim. Yüce Meclliıs şimdi sükûnete I 
geldi. Rica ediyorum efenldim. I 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
sokaklar 'kan dolu. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — O sahtekâr 
herif burada oturamaz. (C. H. P. sıralarından gürül- I 
tüler). I 

BAŞKAN — Riica ddiyorulm efendim, istirham edi
yorum, oturunuz. I 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Ne istirham I 
ediyorsun be!. I 

BAŞKAN — Rioa ediyorum, oturunuz lütfen 
efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Rica etmekle I 
hu (işler olmuyor. Sokakta İkan dökülüyor. | 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, Sayın Kar
su, rica ediyorum, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Rica etmek
le bu işler olmuyor. 

BAŞKAN — Ne yapayım yani, Başkan olarak size 
başka nasıl bitap edöbilirm? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — O sahtekâr 
buraya gelemez. 

BAŞKAN — Nasıl hitap edebilirim? Oturunuz 
efendim. J 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Oturmuyorum. 
BAŞKAN — Lütfen oturunuz. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Oturmuyorum. 
BAŞKAN — O halde dışarı çıkın. Riica edenim, 

Mecliste nasıl oturulacağı, nasıl durulacağı İçtüzükte 
var. Rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — O sahtekâr 
çıksın evvelâ. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, rica ediyorum. 
Çok raca edenim oturun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — O sahtekâr 
çıikisın, oturacağım. Bu Mecliste o sahtekâr oturduğu 
imülddötç© oturmayacağım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, içtüzüğe uygun ha
reket ediniz. 

Sayın Karsu, beyanınız Başkanlıkça duyuldu; size 
bir «Uyanı» cezası veriyorum. 

Sayın Karsu, oturunuz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) —Savunma hak
ikimi kuHanacağım. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. İçtüzüğü oku
yun, bunda savunma hakkı yok, oturunuz efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
tezkeremi okuyunuz lütfen. 

NURETTİN KARSU '(Erzincan) — Siz İçtüzüğü 
'bilerek oraya çıkmadınız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Başkanlığa saygılı 
olun, rica ediyorum efendim, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bilerek çık
madınız/ 

BAŞKAN — Bari bir bilenden sorunuz. Rica edi
yorum... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — İçtüzüğü bil
meden oraya çıktınız. 

BAŞKAN — Hiddetinize mağlup olmayınız. 
ETEM EKİBN (Çorum) — Anayasanın çiğnendi

ği bir memlekette İçtüzükten mi bahsediyorsunuz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Eken. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Aynı şeyi 
söylüyorum : Sahtekâr!., 

ETEM EKEN (Çorum) — Anayasa çiğneniyor. 
Anayasayı çiğniyorsunuz, bir de İçtüzükten bahsedi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Eken, rica 
ediyorum efendim... (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 
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ETEM EKEN (Çorum) — Tutumunuz hakkında 
söz istiyor, vermiyorsunuz... 

BAŞKAN — Efendim nedir bu şeyiniz anlaya
madım efendim? (C. H. P. sıralarından gürüttü'îet) 

Efendim, durun, efendim sükûnet bulmayacak mı
sınız? 

. ORHAN BİRGİT (Istanfbul) — Söz vermiyorsu
nuz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bizi konuş
turmayacak mısınız? 

BAŞKAN — Görüşmelerin devamına imkân ver
meyecek misiniz? «Bir beyanım olacak» diyorum, bu-
~a fırsat vermeyecek misiniz? İçtüzüğe uygun 'ha
reket edemeyecek miyiz? Milletvekili olarak bu şe
kilde hareket eden arkadaşlarıma hitap ediyorum : 
İçtüzüğe uymayacak mısınız? Davet ediyorum sizi. 

ORMAN BİRGİT (İstanbul) — İçtüzük, emekli
ler hakkındaki kanun tasansmin g!örüşütmfesini emre
diyor. 

'BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Efendim, 
oraya geleceğiz, oturunuz; fakat biriniz oturuyor, 
birin'iz kalkıyor. Rica ederim efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Tehdit ediyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Mutlu. Neyi 
tehdit ediyorum, neyle tehdit ediyorum? 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Tahrik 
tahrik, tehdit değil. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum beyefendi,-çok 
rica ediyorum. Benim elimde yalnız İçtüzük var baş
ka bir şey yok ve sizin de o İçtüzüğe uyma mecbu
riyeti var. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuşma
dan idare etsenize... (C. H. P. 'sıralarından- gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, bu şekilde 
dâvam ederseniz ara vermeye medburum. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (tsÇanbul) — Bunu İsti
yorsunuz zaten. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Ara vermek isti
yorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, Sayın Ça
lın, rica ediyorum efendim. Çok dikkatle hareket 
ediyorum. İçtüzüğe uygun hareket ediyorum. Yap
mayın efendim. Bilgisayar olsa bozarsımz, yapmayın 
efendim, rica ediyorum efendim* 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Yahu söyleye
ceksen söyle!^ 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Devam edin 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —> İstirham ediyorum canım. 
Efendim, İçtüzüğümüze göre, Başkan, bir tasarı

nın veya teklifin görüşülmesinde Hükümeti ve ko
misyonu arar. 

Komisyonu aradım, burada; Hükümeti aradım, 
yok. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Burada» ses
leri) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sahtekâr he
rif burada. 

BAŞKAN — Efendim, hatanız, eksiğiniz ya da 
fazlanız işte burada. Yapmayın efendim. 

I iBaşka bir kanun tasarısına geçtiğim anda, itirazı
nız üzerine, Sayın Feyzi'oğiu, «ıBen bu konuda yetki
li* değilim» diye açıkça ifade etti. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Televizyon
da yetkili... 

BAŞKAN — Sayın Çetinkayâ, siz sakin bir ar
kadaşımızsınız. Rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim. Ben Hükümetin içinde değilim ki, kim neye yet
kili?.. Ben burada Başkanlık yapıyorum... 

HASAN CER'İT (Adana) — O Kayseri'li kur
nazlığı* 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yetkiyi ne
reden alıyor? 

IBAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

Efendim, ayrıca bir tezkeresi de var. «5434 sayılı 
Kanun hakkında, Maliye Bakanı ve onun görevlen
direceği memur yetkilidir. Ben ve Sayın Ablum, gün
demlin diğer maddelerinde görevliyiz» diyor. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — (Ayağa kalkarak) 
iSayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika. B'itifmedim efendim. Ya
ni çok mu rahatsız bir koltuk ora!sı Sayın Birgit? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne biçim konu
şuyorsun. 

BAŞKAN — Hep ayaktasınız ©fendim* 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Size hitap etmek 

içlin, saygımdan ayağa kalkıyorum. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim ama, bu saygınızı, 

sözümün 'bitmesini bekleyerek gösteriniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) - Şahsını/a değil, 
Millet Meclisi Başkanlığına. 

BAŞKAN - • Saygınızı... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Utanın. 
BAŞKAN — Saygınızı sozüfniAn bitimini bekle

yerek gösteriniz. 
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ORHAN BİRGİT (istanbul) — Ayakta bekli
yorsam, hata mı ediyorum? 

P.AŞKAN — Efendim, hemen fırlayıp sözümü 
kesiyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Susuyorum: 
dinliyorum. 

BAŞKAN — Kesiyorsunuz; bitirmedim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Zabıtlar, teypler 

tanıla 
BAŞKAN — Bitirmedim efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz tahrik edi

yorsunuz., 
BAŞKAN — Çok rica ederim. Bu durumda, 

yetkili olmadığını beyan eden bir bakamn, illâ se . 
yetkilisin diye Başkan tarafından, orada oturtulması 
mümkün mü? Bugüne kadar böyle bir kaide carı 
mi? Bugüne kadar herhangi bir tatbikat var m:? 
Rica ediyorum efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Efendim, buyurun şimdi. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Buyurduğunu* 

hususta zatiâlinizin doğrudan doğruya ilgisi olmadığı 
görülür. Bunun için bir şey demiyorum. Görüş
mek istediğimiz teklif, Hükümet teklifidir. 

BAŞKAN — Evet, 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hükümet tara

fından getirilmiştir. Altında sayın Başbakan Yar
dımcısı ve Hükümetin Sosyal İşler Komisyonunun 
Başkanı olarak televizyon ekranlarında sık sık ken
disini büyülterek, bu konuda demeçler veren sayuı 
Feyzioğlunun imzalan vardır. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Müsaade buyu 

run. Binlerce dul, binlerce yetim, onbinlerce emekli 
bu kanunun çıkmasını beklerken,.. (A. P. sıraların
dan «Allah, Allah» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ORHAN BİFGİT (İstanbul) — Saym Feyzioğlu 

Cephe'nin askerlerinin olmadığını gördüğü için, belki 
komandolar silah taşımak için... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

HASAN CERİT (Adana) «Sayın» deme. 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Özen. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — ... tabanca ta

şımak için, belki Yahya Demirel'in mobilyalarım 
nakletmek için.., 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Birgit, şu an
dan itibaren sizi dinliyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — ... bu kanunu 
görüştürmek istemiyor, 

— 540 

8 , 4 , 1976 O : 1 

BAŞKAN — şu andan itibaren sizi dinlemiyo
rum.! 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu hileyi... 
BAŞKAN —• Çünkü, konunun dışına taştım-

efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tutanaklara 

geçirtiyorum. Kanunu geri mi çektiriyor? 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim söylemek istedi

ğiniz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Anlaşıldı mı? 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Mesele yok. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sosyal İşler Ko

misyonu Başkanlığını üzerine alan... 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — ... ve her gün 

TRT'de bu türlü beyanlarda... 
BAŞKAN — Lütfen oturun. Teşekkür ederim. 

İkazınıza teşekkür ederim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — ... bulunan Fey-

zioğlunu emeklilerin, dulların, yetimlerin düşmanı 
'ilân ediyorum. Sadece ölen çocukların değil, emek
lilerin, dulların... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, oturun. 
ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — ... yetimlerin 

düşmanı ilân ediyorum. 
BAŞKAN — Oturun efendim, teşekkür ederim. 

Rica ediyorum efendim. Sükunet içerisinde ifade et
miyorsunuz efendim. Rica ediyorum efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bunların nafa
kalarına göz dikmiş bir adam olarak ilân ediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, ikazınızı aşıyor beyanı
nız. Dinlemiyorum artık sizi efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ablum'u da, 
buradan kaçan Maliye Bakanını da, Hükümeti de... 

BAŞKAN — Sizi dinlemiyorum efendim. Rica 
ediyorum efendim, oturunuz. Oturunuz efendim. Ra 
hatladınız mı efendim? Rahatladınız mı? (C. H. P„ 
sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz rahatladım* 
mı? (1) 

Eşekoğlu. eşek rahatladın mı? 

ı.l) Bu beyan hakkında beyan sahibinin yaptığa 
«düzeltme» 91 nci Birleşim Tutanağının umuşlar» 
kısmındadır., 
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JiAŞKAN — Ben Meclise Başkanlık «diyorun-. 
Ben yetkilerimi söyledim. Rica ediyorum etendim 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Efendim, sayın Birgit, kastının dışına taşacak, baş 
ka türlü konuşuyor. Onun için benim de bu cevap
ta bulunmam gayet normaldir. Rica ediyorum efen
dim. (C. H. P. sıralarından gürültüler). Rice ediyo
rum oturunuz. 

i 5 nci işe geçiyoruz efendim.. (Gürültüler) Oku 
yun efendim. 

REMZt ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, bir 
önergem var. Lütfen okurmusunuz sayın Başkanım. 

IAŞKAN — Bir dakika efendim, şimdi 15 nn 
işe geçiyoruz. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Bir önerge verdim... 

BAŞKAN — Efendim başladım 15 nci İşe, sonra 
bakacağım. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Önergemi işleme koy
mak zorundasınız* 

BAŞKAN — Efendim, önerge şimdi elime gel
di; bakayım efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sen de bilirsin... 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Birgit Oturun 
efendim, oturun rica ediyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Şerbetçi, şerbetçi... 
LVAŞKAN — Rica ediyorum sayın Cei.it Rica 

ediyorum efendim. Yakışır m* bu şekilde Mecliste 
yüksek sesle konuşmak? Rica ediyorum. İçtüzüğe 
uyun efendim; 

Bir dakika efendim, bir arkadaşınızın önergesi 
geldi, müsaade eder misiniz tetkik imkâmnı bula -
yım efendim? 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Bize Bolu'da 
tabanca çektiğin gibi. 

B-VŞKAN — Sayın Karsı-, zatıâliniz mı söyled' 
bunu? 

MEHMET SÖNMEZ (Hhtay) — Ben söyledim.' 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sa\ın Bal

kan, tutumunuz hakkında... Siz saygınlığın; yitirmiş 
bir Başkansınız. 

iVAŞKAN — Saygınlığımı yitirsem burada bu
lunmazdım. Allah da şahit ben söyledim. Ben bura 
da içi de rahat, gönlü de rahat oturuyor um. Ger 
çeklere sırtımı dayamış oturuyorum. Rica ediyorum 
bu hususta daha fazla bir şey söylemem bu kürsü
den mümkün değildir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kulakları
nıza bile sahip olamıyorsunuz. Başkanlık yapamaz-
şıniZ< 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sizin arka
daşlarınız da takdir etti, tahkik etti de rahat otu
ruyorum ben burada. Rica ediyorum efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin ada. 
mınız orada* 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Pir gim 
bana o isnatta bulunanlar eğer mümkünse yüzlen 
kızaracaklardır. Rica ediyorum, oturun lütfen. Lüt
fen efendim Ben gerçeklere sırtını dayamış bir in
sanım* 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Maşallah. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, «Maşallah» sözü, 

iyi bir sözdür. 
Gündemde bulunup, görüşülmekte bulunan ka

nun teklif ve tasarılarının... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) -* Allah da 
affetmeyecek seni, 

BAŞKAN — Efendim, müsade ediniz. Bu şe
kilde, böyle müzakere olmaz. İçtüzüğe uyun efen
dim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin tutu
munuz hakkında... 

BAŞKAN — Bir parça artık İçtüzüğe uyun. 
Milletvekili gibi olun, İçtüzüğe uyun. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

I.TEM EKEN — (Çorum) — Sayın Başkan, ne 
demek o?. 

BAŞKAN — Milletvekili İçtüzüğe uyar efen
dim. Milletvekili İçtüzüğe uyar, o manada söylü
yorum. (C. İT. P. sıralarından gürültüler) 

MALİK YILMAN (Hatay) — Faşist orada otu
ruyor* 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, tut 
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim, ne diyoısunuz'.1 

ETEM EKEN (Çorum) — Sen o zaman Baş
kanlık yapamazsın. Milletvekili olmayan buraya gi
remez. 

BAŞKAN — Efendim, ben kendi hesabıma söy
lüyorum. Milletvekili İçtüzüğe uyar efendim, rio? 
ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Müsaade etmiyor musunuz bu önergeye baka 
yım? Müsaade yok mu bu önergeye bakmaya? 

ETEM EKEN (Çorum) -— Milletvekili olmayan 
buraya giremez. 

İMŞKAN — Rica ediyorum... İçtüzüğe uyacak 
şeküc-e hareket edin diyorum. Tashih ediyorum efen
dim, herhangi bir kastım yok, diyorum; kast;m yok 
diyorum; milletvekili olarak İçtüzüğe uymak göre-
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vinizdir, öyle olun diyorum; başka bir şey dediğim 
yok. Rica ederim... 

EJEM EKEN (Çorum) — Milletvekili gibi.. 
BAŞKAN — Evet, o manada söylüyorum; cüm

lemi tamamlıyorum sayın Eken, rica ediyorum 
efendim. 

Sayın özen, öneregnizle ilgili beyanda bulundum. 
O sebeple, önergenizde işleme konacak bir cihet gör
müyorum. Tutumumu da ifade ettim. Kanun teklif 
ve tasarılarının ne şekilde görüşüldüğünü, komisyoa 
ve hükümeti ne şekilde aradığımızı, bulunmadıkları 
takdirde, Başkanlığın, İçtüzük bakımından, elinde 
başkaca bir yetki olmadığını ifade ettim.: îstirham 
ediyorum efendim. 

REMZİ ÖZEN (îzmir) — Sayın Başkan, ben 
İçtüzüğe uygun olarak, tutumunuzla ilgili olarak 
söz istemiş bulunuyorum. Zatıâlinizin beyan ettiği 
husus, zatıâlinizin takdiridir, saygı duyarım. Ancak. 
önergemin Genel Kurula okunarak,, Genel Kuru
lun da takdirlerinden geçtikten sonra işleme konul
ması yolunda ısrar ettiğim için, önergemin okun
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunlar söylendi sayın 
Özen. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) -
önerge okunmadan olur mu? 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Ben 

bilmiyorum, okuyun. 
BAŞKAN — Hay hay efendim, Sayın Mutlu oku

yayım efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Biraz, Baş-

(kan gihi hareket ederseniz, duymazsınız. 
BAŞKAN — Efendim1, biraz sükûnet bulsa Sayın 

Birgit'de, olmaz mı? Yamadasınız, bu kadareık gö
revi yapın bizim namımıza. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Müsebbip, 
zâtıâliniz oluyor. 

>BAŞKAN — Siz de bu çileleri çektiniz, rica edi
yorum efendim. Yani, biz burada tahammül imtihanı 
vermiyoruz, bir başka kastımız da yok. İşte, burada
yız. 

«...Görüşülmesini istemediği konularda bulunma
dığını, Başkanlığınızca ifade edilerek, Meclis keyfî yö
netiminizin aracı şeklinde kullanılmaktadır. Tutu
munuzla ilgili söz istiyorum.»ı diyor Sayın Özer. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Doğru. 

BAŞKAN — Efendim, «doğru» diyebilirsiniz, o 
takdir sizindir. Ben de İçtüzüğü ifade ettim, yaptığım 
muameleyi de söyledim. İçtüzüğe göre, bir kanun tek
lif veya tasarısı görüşülürken, komisyonu ve hükü
meti arıyorum. Komisyon ve hükümet bulunduğu 
takdirde, görüştürüyorum. Hatta, hükümet ikinci defa 
bulunmazsa, komisyonun bulunmasıyle bunu görüş
türüyorum. 

Bu, İçtüzüğe tamamen uygun bir tutumdur. Bu-
. nun dışında, Başkan olarak benim, takdire tabi hiç 

bir tasarrufum olmamıştır. Bu sebeple, tutumumun 
aleyhinde, «yanlış oldu» diye bir şey bahis konusu de
ğildir, 

Bu sebeple de, tutumum aleyhinde söz vermiyorum 
efendim, arz ettim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, tutumu
nuzla ilgili değerlendirmeniz, zatıâlinizin takdiridir, 
saygı duyuyorum; ancak, kanımca, davranışınız ve 
tutumunuz İçtüzüğe uymamaktadır. İçtüzüğe uyup 
uymadığı hakkında karar verme yetkisine Genel Ku
rul sahiptir. 

Ben, söz isteminde ısrar ediyorum. Lütfen, oyla
manızı ve gereğini yapmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Böyle bir oylama yok efendim, İçtü
züğe göre, böyle bir oylama yok. Ben tamamen İçtü
züğü tatbik ettim. Dediğim gibi, şahsî takdirimi ge
rektiren bir hadise, tasarruf olmadı; rica ediyorum' 
Sayın Özen. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkanım, iki 
gün önce televizyonda yapılan görüşmede, Hüküm*» 
tin Sosyal İşler - Komisyonu Başkanı olarak.,, 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunup görüşülmekte bulunan kanun 

teklif ve tasarılarının görüşülmesinde, Hükümeti tem
sil eden Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, Ku
rulda oturumun başından beri bulunmakta olduğu 
halde* görüşülmesini... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Halen de oturu
yor. 

BAŞKAN — Efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Başkan gibi 

olun lütfen ̂  

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, Saym Durakoğlu, 
siz de bu mevkii işgal ettiniz; bulundunuz, vazife 
yaptınız. Okuyorum; başlayınca arkadan gürültü ge
liyor; Sayın Birgit müdahale ediyor; rica ederek ba
kıyorum; ne yapıyorum? 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Benim kas
tım yok; ama böyle işgal etmedim. 
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BAŞKAN — Bu, tutumumla ilgili değil Sayıtw 
Özen, size cevap verdim efendim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Toplantının başından 
beri... 

BAŞKAN — Efendim, o hususu da söyledim. 
REMZl ÖZEN (İzmir) — ...Burada bulunup da... 
BAŞKAN — Sayın Özen, size söz vermedim efen

dim. 
REMZİ ÖZEN (İzmir> ...Siz onu, eğer Hükümet 

isterse, «Yok» diye kabul ederseniz, bu tutumunuz, 
İçtüzüğe de, hukuka da, hakka da, nezakete de, sığ
maz; ancak partizanlık yapmış olursunuz. 

BAŞKAN — Onu, İçtüzük hükümleri muvacehe
sinde sizin vicdan terazilerinize havale ediyorum; 

^teşekkür ederim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bitirdim Sayın Çakmur, lütfedin 

efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Efendim, Feyzi-

oğlu, cinayet işletmekte var, 12 Mart'ı tezgahlamakta 
var, öğrencileri öldürmekte var... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Çakmur; bun
lar, İçtüzüğün neresinde- var Sayın Çakmur? Bu yap
tığınız, içtüzüğün neresinde var? İçtüzüğün neresin
de var bu yaptığınız; içtüzüğün, neresinde var efen
din* bu yaptığınız? Rica ediyorum. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — İçtüzükte yok; 
ama.. 

BAŞKAN — Yoksa, o halde lütfen oturun. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkan, 

burada... 
BAŞKAN — Sayın Çakmur, lütfen oturun efen

dim.» 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — ...Memurlar için 

çıkacak yasada yok. 
Lütfen, Sayın Başkanım, bu sahtekâra izin verme

yiniz. (C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar) 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (C. H. P. 

sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar, «Dışarıda 
adam öldürüyorlar, kan akıtıyorlar» sesleri) 

I- Hayır efendim, rica ediyorum, konumuza devamı 
edelim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDİMCİ
Sİ TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, önergemi Yüce Meclise lütfen okuyunuz. 

I YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Bu adama, bu 
madrabaza söz vermeyin; vazifesine son verin artık. 
(Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
oğluna dönerek) Sen 12 Mart faşistisin, bunu unut
ma. -

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum, lütfen, rica ediyorum efendim. 

BAiŞKAN — Efendim, bu hususta söz verecek 
bir İçtüzük maddesi bulamıyorum, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
sataşıldı, hakaret ediliyor; lütfen, söz rica ediyorum. 

BsAŞKAN — İfade, ettim efendim, yetkili olma
dığınızı ifade ettim Sayın Feyzioğlu. Önergenizi de 
Genel' KuruJun bilgisise sundum. (C. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler; Devlet Bakanı - Başıbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğluna hitaben «Faşist kö
pek, 12 Mart katili, halk düşmanı»1 sesleri) 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Kanlı katil, haJk düşmanı. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Katil, faşist. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söyledikle
rinizi bin kez aynen iade ediyorum. Kem söz sahi-
'binindir. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 
ayağa kalkmalar ve Devlet Bakanı - Başıbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun üzerine yürümeler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, istirham 
ediyorum efendim, rica ediyorum. 

Bu şartlarla devam etmem mümkün değil efen-
dim* 

Saat l.&.30ra kadar birleşime ara veriyorum. ' 

Kapanma Saati : 17.53 

' • • < « * — - * r 
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ÎKtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 18,30 

BAŞKAN ; Başkanvekili. Ahmet Çakmak 

DÎVAN ÜYELERt : Mehdi Keskin (Kastamonu), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

ILHAMÎ ERTEM (Edime) — Sayın Başkan, bi
raz evvel cereyan eden müessif hadise hakkında söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, ben oturumu kapattı
ğım sırada bir hadise yoktu efendim. Onun için, şu 
anda söz vermem mümkün değildir. 

İHSAN TOKSARI (istanbul) — Meclisin içinde 
cereyan etti. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturumu 
kapatmıştım. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Anarşi burada 
efendim, burada. 

BAŞKAN — Saat 16,00'da toplanmış bulunan. 

iİUHAMİ ERTEM (Edirne) — Anarşi burada du
ruyor efendim, burada. 

BAvŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ertem, lütfen 
efendim, lütfen.. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Anarşinin burada 
olduğunu ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ertem, otu
run lütfen efendim, rica ediyorum. 

İLHAN ÖZBAY (istanbul) — Sayın Başkan, 
«Mecliste anarşi vardır» diyor, nasıl söyler efendim? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, yer yer ayağa kalk
malar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturunuz. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — (tlhami 
Ertem'e dönerek) Anarşi senin babandır, baban. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim; Sayın Hort-
oğlu, rica ediyorum efendim. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, söz 
rica ediyorum; bu nasıl konuşma efendim?. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, susunuz; 
rica ediyorum. 

Saat 16,00'da toplanan... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım.. 
BAŞKAN —• Sayın Uysal, müsaade buyurun ba-

. na, lütfediniz, anlayış gösteriniz.. Teşekkür ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUıŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Parlamentolar arası Birliği Türk Grupu üye
likleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara 
dair liste (3/607) 

BAŞKAN — Saat 16,00'da toplanan Millet Mec
lisi Başkanlık Divanının Genel Kurulun bilgisine su
nacağı bir karar yar; acele olması hasebiyle, bu husu
su bilgilerinize sunacağım. 

Genel Kurula 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi hakkındaki 387 sayılı Yasanın, 1599 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesinde söz konusu 
edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca siyasî 

parti gruplarınca aday gösterilen Parlamentolararası 
Birliği Türk Grupu üyeleri: 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı (Cumhuriyet Halk Par
tisi Ankara Milletvekili) 

Sayın AH 'Sanlı '(Cumhuriyet Halk Partisi Bur
dur Milletvekili) 

Sayın ismail Hakkı Tekinel (Adalet Partisi is
tanbul Milletvekili) 

Sayın Sabri Keskin (Adalet Partisi Kastamonu 
Milletvekili) 

Sayın Cemal Cebeci (Millî Selâmet Partisi Kay
seri Milletvekili) 
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Sayın İbrahim Tekin (Demokratik Parti Adana 
Milletvekili) 

Sayın Hüseyin încioğlu (Omihuriyetçi Güven 
Partisi Gaziantep Milletvekili) 

5. — 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 ka
nun tasarısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 arkadaşının teklifi hakkında Ç. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişikli
ğe dair Plan Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/286, 
2/133; C. Senatosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı : 
194 ve 194'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı 514) 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
15 nci sırada yer alan, 506 sayılı Sosyal Sigorta 

lar Kanununun 2 nci ve 4 ncü maddelerinin değişti
rilmesine, değişik 60 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesine ve bu Kanuna iki ek madde ile, bir geçici 
madde ilâvesine dair Kanun tasarısı ile, Adana Mil
letvekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının teklifi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğe dair 
Plan Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere ge
çiyoruz. 

Konu ile ilgili raporu okutuyorum : 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi okutuyorum. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 ncı Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair Kanun 

Tasarısı 
Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nuna aşağıdaki bir ek made ile bir geçici madde ilâ
ve edilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ek 1 nci mad
deyi metinden çıkarmıştır. Çıkarılan ek 1 nci madde
yi okutuyorum. 

Ek Madde 1. — 506 sayılı Kanunun geçici 20 
nci maddesinde sözü edilen Bankalar, Sigorta ve Rea
sürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, 
'Borsalar ve bunların teşkil ettikleri birliklere bu ka-

Yüce Meclisin bilgilerine sunulun 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

nunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itiba
ren yeni işe alınarak hizmet akdi ile çalıştırılacak 
kimseler hakkında 506 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Hâlen çalışmakta olanlarla, bu sandıklardan ay
lık ve gelir almakta bulunanlar ve bu sandıkların 
borç ve alacaklarıyle ve diğer bütün mameleki bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde çıkarılacak tüzük esasları dahilin'de Sosyal Si
gortalar Kurumuna devredilir. 

vBu tüzükte devir şekilleri, aktuaryal ' hesapların 
nasıl yapılacağı belirtilir. 

Yapılacak aktuaryal hesaplar sonunda tespit olu
nacak teknik açıklar, sandıklara üye personelin bağ
lı olduğu kuruluşlarca devir tarihini takip eden 5 
yıl içinde faizleriyle birlikte yıllık eşit taksitler ha
linde Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, ek 1 nci 
maddeyi çıkarmış, Bütçe Plan Komisyonumuz, bu 
çıkarma hususunu benimsemiştir. 

Komisyonun, benimseme hususundaki kararını 
Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Kabul edenler.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir dakika, 
bir dakika. Cumhuriyet Halk Par'tisi Grupu adına 
söz istiyoruz. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Konuşacağız bu 
konuda efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Dikkat edeme
dim, özür dilerim. 

Buyurun efendim, bu, benimseme kararı üzerine. 
C. H. P. GRUPU ADINA SABRİ TIĞLI (Kas

tamonu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, ça
lışan kadın işçilerin 20 yılda emekli olmasını temin 
maksadıyle, bir Hükümet tasarısı Yüce Meclise gel
mişti. 

Yüce Meclisin komisyonlarında bu tasarı görüşül
dü, benimsendi ve Yüce Meclisin huzuruna geldi. 

Yüce Mecliste bu tasarı görüşülürken, bu Mec
lisin birtakım değerli üyeleri - bilhassa Hükümet ka
nadına mensup A. P. milletvekili bazı değerli arka-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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daşlarımız - kanun metninde olmamasına rağ
men, Sosyal Sigortalar dışındaki birtakım ban
ka ve sigortaların, kendi mensupları için özel olarak 
kurdukları emekli sandıklarının da Sosyal Sigorta
lar Kurumuna devredilmesini isteyen önergeler ver
diler ve bu önergeler Yüce Meclisçe benimsenerek 
kanun metnine ilâve edildi. Böylece, memleketimizde 
bulunan sosyal güvenlik ve emeklilik müesseselerini 
tek çatı altında birleştirmek için olumlu bir adım 
daha atılmış oldu. Biz, parti olarak o zaman bunu 
benimsemiş, savunmuş ve oylarımızla da iştirak et
miştik. 

Aslında, Türkiye'deki tüm sosyal sigortalar ve 
tüm emeklilik müesseseleri er geç bir çatı altında, 
tek bir müessese içinde birleşecektir. Emekli Sandığı 
da, Bağ - Kur da, Sosyal Sigortalar de ergeç tek sos
yal güvenlik müessesesi haline gelecektir. 

Yüce Meclisimiz, yıllardan beri bu müesseseler 
arasındaki farklılığı, ayrıcalığı gidermek için gayret 
sarf etmektedir. Biz, bu bakımdan müspet bir adım 
olduğu için benimsemiştik. Birtakım müesseseler,, 
bankalar ve sigortalar, kendi bünyelerinde emeklilik 
müesseseleri kurmak suretiyle, bünyelerinde çalıştır
dıkları personeline, Devlete hizmet edfp Emekli San
dığına tabi olanlardan çok daha üstün haklar ver
mekte, buralarda topladığı büyük paralarla başka iş
ler yapmaktadırlar. Bunun için bu sandıkların Sos
yal Sigortalar bünyesinde birleştirilmesinde, Türkiye' 
de, ister Devlete, ister özel sektöre hizmet eden Türk 
vatandaşlarının tek emeklilik statüsüne tabi olma
sında büyük fayda vardı; ama bu, burada görüşül
dükten sonra, kamuoyunda çok büyük gürültüler ol
du ve bu emekli sandıklarının fonlarını istedikleri gi
bi, istedikleri alanlarda kullananlar harekete geçtiler; 
Senato üzerinde büyük kulis faaliyetleri oldu, çalış
malar oldu ve Yüce Meclisçe atılmış olan bu olumlu 
adım Senatodan geri çevrildi. 

Şimdi biz, bu teklifin sahipleri, kendi teklifleri
nin, bu atmış oldukları müspet adımın geri alınma
sı karşısında nasıl bir tutum içinde olacaklardır, me
rak ediyoruz. Takrir sahipleri burada, Yüce Meclisin 
içindeler. Biz, kendilerinin, tekliflerine sahip çıkıp 
çıkmayacaklarını merak ediyoruz. Biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bunu Meclisten geçtiği şekilde 
benimsiyoruz. Senatonun çıkarttığı bu kısmın, Yü
ce Meclisten geçtiği gibi, aynen tasanda kalmasını is
tiyoruz. Yüce Meclisin, kendi tasarısına, kendi benim
sediği bu hususa sahip çıkacağına inanıyoruz. Eğer 
böyle yapılırsa, Yüce Meclis kendi teklifine sahip çıkar-
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sa, Türkiye'de birtakım hâkim çevrelerin, Meclislerden 
istediklerini elde edemediklerini ispat etmiş olacaktır. 

Bu bakımdan, Yüce Meclisten bilhassa bu kendi 
önerisine sahip çıkmasını rica ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yakup Çağla

yan, buyurun efendim. 

*" A. P. GRUPU ADINA YAKUP ÇAĞLAYAN 
(Çorum) — Muhterem Başkan, kıymetli milletvekil
leri; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 
ncü maddesinin değiştirilmesi, değişik 60 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesi ve bu Kanuna 2 ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine dair, Millet Mec
lisinin, 30 . 6 . 1975 tarih 96 ncı Birleşiminde verdi
ğimiz karar Yüce Senatoya intikal etmiş, Senatonun' 
15 . 7 . 1975 tarih ve 74 ncü Birleşiminde ek 1 nci 
madde metinden çıkarılmış bulunmaktadır. 

Malumlarınız, bu kanun, 20 yıl fiilî hizmeti bu
lunan kadınlara bir emeklilik hakkı tanıyan ve böy
lece Meclis oturumunda uzun uzun izahını yaptı
ğımız, kadınlarımızın, hem ev hayatındaki beden ve 
ruh sağlığını kuvvetli tutmak, hem de kendilerinden 
sonra, daha genç, sırada bekleyen vatandaşlara fırsat 
verme gibi önemli meseleleri halletmiştik. 

Yine, malumlarınız olduğu gibi, Yüksek Meclisi
mizde bir önerge ile bir husus getirildi. Benden ev
vel konuşan arkadaşımın da ifade ettikleri gibi, bu 
önemli meseleyi huzurlarınızda, hem icra planlarırnı-
zın bir hükmü olması hasebiyle, hem de sosyal gü
venlik kapsamına 40 bin civarında vatandaşımızın 
alınmasında bir adım olması hasebiyle, büyük yarar
lılık mütalaa ettiğimizden, Yüce Senatonun bu fıkra
yı metinden çıkartmasına taraftar değiliz, uymamak
tayız. 

Bu durum - biraz sizi sıksam da - tespit ettiğim 
plan hedefleri bakımından arz edersem, sanıyorum 
daha tatmin edici olacak ve oylarınızı kullanırken 
de bir vicdan huzuru içerisinde bulunacaksınız. 

«Sene 1970. Tedbir numarası : 535 Sayfa numa
rası : 114 

Tedbirin Konusu : Özel bankalar ve sigorta şir
ketleri emeklilik ve yardımlaşma sandıkları, sağladık
ları menfaatler ve getirdikleri yükümlülükler bakı
mından incelenecek ve anılan sandıkların kendi ara
larında birleştirilmesi imkânları program dönemi için
de araştırılacaktır.» ' 

«Sene 1971. Tedbir numarası : 409 Sayfa :<94 
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Tedbirin Konusu : Sosyal Sigortalar Kanununun I 
geçici 20 ne i maddesindeki özel sandıklar, kanunda I 
belirtildiği şekilde Çalışma, Maliye ve Ticaret Ba- I 
kanlığınca müştereken kontrol ve murakabe edile- I 
cek ve sağladığı maddî imkânlar, Sosyal Sigortalar I 
Kurumundan % 25 oranında düşük olan sandıklar I 
kaldırılacak ve üyeleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna I 
bağlı olacaktır. I 

Bu sandıklardan lişiğini kesenler, sigortaya tabi I 
bir işyerine geçtiklerinde, Özel sandıklarda geçmiş I 
hizmetleriyle birlikte paraları yeni kurumlara akta- I 
rılacaktır. Sosyal Sigortalar Kurumuna dahil edilen 
sandıkların vermiş oldukları fazla olan haklar, mun- I 
zam haklar sayılacak ve müktesep hak kabul edile- I 
çektir. I 

Murakabe ve birleşme ile ilgili işlem, bir yönet- I 
melikle tespit edilecek ve bu yönetmelik, program I 
dönemi içinde çıkarılacak, murakabe gerçekleştirile- I 
çektir.» I 

«Yıl 1972. Tedbir numarası : 295 Sayfa : 65 

Tedbirin Konusu : 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen I 
özel sandıkların, malî denetimi etkili hale getirilecek
tir.» 

«Yıl 1973^ Tedbir numarası : 295 Sayfa numara
sı : 67 

Tedbirin Konusu : Bankalar ve reasürans şir
ketlerinin Sosyal Sigortalar sandıklarının, Sosyal Si- I 
gortalar Kurumu ile birleştirilmesi amacıyle adı geçen I 
sandıkların aktuarya hesapları program dönemi için
de çıkarılacaktır. Kurumsal birleştirmenin sağlanma
sı amacıyle gerekli ön çalışmalar, Çalışma Bakanlığı- I 
nın önderliğinde yürütülecektir.» 

«Sene 1974. Tedbir numarası : 232 Sayfa : 60 

Tedbirin Konusu : Bankalar ve reasürans şirket
lerinin sosyal sigorta sendikalarının, Sosyal Sigorta
lar Kurumu ile birleştirilmesi amacıyle söz konusu 
sandıkların aktuarya hesapları program dönemi içe
risinde Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca çı
karılacaktır. Kurumsal birleştirmesinin sağlanması 
amacıyle gerekli çalışmalar Çalışma Bakanlığı ve Ban 
kalar Birliğince gerçekleştirilecektir.» 

«Yıl 1976. Tedbir numarası : 664/5 Sayfa numa-. 
rası : 91 

Banka sandıkları ve reasürans şirketleri, program 
döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu ile birleştirile
ceklerdir.» 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, Üçüncü 
Beş Yıllık Plana bağlı programımız ve tedbirler ko- ı 
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nusu bunu açıktan bize göstermektedir. Ancak, Ko
misyondan gelen bu kanunun, bu tasarının, Yüksek 
Meclisimizde bir önerge ile hazırlıksız, sandık sayı
sının miktarı bilinmeden bu kapsama girecek insan
larımızın, vatandaşlarımızın miktarı bilinmeden, ace
le bir karar ile, Yüksek Meclisten çıktığı kanaati 
hâsıl olmuştur. Buna dayanılarak, Yüksek Senato bu 
ek 1 nci maddeyi metinden çıkarmış bulunmaktadır.. 

Halbuki, bu teklif getirilirken, sandık sayısının 26 
ve 40 bin civarında da vatandaşlarımızın bu Sosyal 
Sigortalar Kurumu kapsamına alınacağı, kesin ra
kam olmasa bile, çok yakın bir ihtimalle hesap edil
miş bulunmakta idi. 

Malumlarınız, bu sosyal hizmetleri biz götürür
ken, elbette ki eksiklerimiz olacak, ama adım adım
dır. Bugün alacağımız 40 bin kişi, yarın 1 milyon ola
cak, öbürgün daha çok olacak ve böylece istediğimiz 
hedefe kademeli olmak suretiyle erişeceğiz. 

Bu bakımdan, Yüksek Meclisimizin, önce kabul 
buyurmuş olduğu bu ek maddenin tekrar oylanarak 
kabulünü Grupum adına istirham ediyor, saygıları
mı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Çağlayan. 
Çalışma süremiz sona ermek üzeredir. Daha baş

ka gruplar da söz almış durumdadır. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bitirene kadar de

vam edelim. Az kaldı, az kaldı ve çoğu da zaten bi
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
Bu görüşülmekte olan konunun bitimine kadar... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır, ha
yır efendim, oylayamazsımz. 

BAŞKAN — Efendim, teklif vaki oldu. Hakem, 
Yüce Heyetinizdir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Olmaz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, teklif geldi, ben normal 
olarak oylayacağım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Teklif ya
zılı olur, oylayamazsımz. 

BAŞKAN — Bunu... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Olmaz efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, biliyorsunuz, bunu re

sen de yapıyoruz. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yazılı olmasa bi

le, Başkanın arzusu. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Başkanın arzusu 

yoktu ama. 
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BAŞKAN — Hayır, ben meseleyi ortaya koyuyo
rum. Bir arzu olursa ona göre hareket edeceğim de
miştim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, burada emeklilik yasası geldi mi Bakanlar Ku
rulu yok, üyesi yok; falan geldi mi var, uzatmak gel
di mi var, «görüşelim» dendi mi; halktan yana ya
salar geldi mi, yok. Böyle idare olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bir noktada birleşiyor-
sunuz, bir ihtilafınız da yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yazılı tek
lif verirler. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki efendim. 
Saat 19.00'a gelmiştir. Çalışma süremiz sona er

mek üzeredir. Bu sebeple, başka söz alan sayın üye
ler de olduğundan... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında.-.. «Oylayacağım» diye karar verdiniz. 
Re'sen oylama hakkınız var. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Nasıl var? 

BAŞKAN — Efendim, bir itiraz vaki oldu, ne 
yapayım? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Re'sen oylama 
hakkınız var. Karar verdiniz, «oylayacağım» dediniz. 

BAŞKAN —' Rica ediyorum Sayın Battal, rica 
ediyorum efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
bendeniz İçtüzüğün ciddiyeti bakımından söyledim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Olmaz efen
dim, İçtüzüğün ciddiyeti... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ben size reaksi
yon olarak ifade etmiyorum. 

BAŞKAN — Başkanınızın ilk defa bir yorgun
luk hissettiğini kabul edin. Teşekkür ederim ikazı
nıza, teşekkür ederim. 

Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırası 
ile görüşmek ve bu görüştüğümüz konuya devam et
mek üzere 13 . 4 . 1976 Salı günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

»&<i 
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GÜNDEMİ 

87 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 4 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1' 
ŞASLANLIĞIN QEN£L KURULA 

ŞUNUŞLABJ 

2 
ÖZEL GÜNDBMDB 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 j 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

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

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadajjnın, Tüfkiye*d« açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına pişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar MilletvfikjM Süleyman Mut
lu ye 17 arkadaşının, Amerikja Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın Kesilmesi hainde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemMn dış güvenjiğinin şahlanması bakımından ye
ni tedbirlerin ahnmaşını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'mn 88 nci, Millet Meçlisi İc|üjüğüıjün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Çenel Görüşene açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

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

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

6. — 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 açumasma ilişkin 
önergesi. (10/18) 

7. — 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) 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanhk 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) 

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

10. — 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) 

11. — 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) 

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

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

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

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşımn, 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) 

16. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakrnur 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) 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Mectösi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

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

19. — 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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — 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) 

21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

' 22. — 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-. 
lan saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 



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

24. — 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 Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

25. — 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) 

26. — 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

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

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
lışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

30. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amaciyle Anayasanın 88 

nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör-: 
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/42) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu-! 
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy-< 
gun olup olmadığım ve meydana gelen olayların ger-. 
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

33. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 

> alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sap-ı 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

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

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemaca 
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) 

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



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

38. — 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) 

39. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

40. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — 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 nei, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Ce*be ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 
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( 44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
i 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) 

45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

46. — 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) 

47. — 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) 

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

49. —- Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığım, 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) 

50. — Giresun Müetvekil 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) 

51. — Urfa MiHetvekM 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 tçtü-

ı züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec« 
J lis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/60) 



52. — İstanbul MsüJbtvefeii 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) 

53. — Yozgat MiMetvefciM NodSm Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

54. — 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) 

55. — Konya Miletvek'ffi Faruk Süfcan 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) 

56. — Eskişehir MMletvefcil Niyazi Onai 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) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletveksild Hagkn 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) 

59. — Burdur Milletvekilli 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) 

60. — 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. (1 Cj/69) 

61. — Malatya MiUetvekü Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70ı) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları üe yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63. — 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 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

64. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
l i arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım v* tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınea bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

65. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tamtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

66. — 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) 

67., — Balıkesir Mliüetvekili SaduUah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre-
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ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

68. — Konya Miletvddli Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sulanndan ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

69. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

70. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

71. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına - ilişkin 
önergesi. (10/82) 

72. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularım saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7)-

73. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, M il T 
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/8) 

74. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle,. 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

75. — Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/84) 

76.. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10! 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

77. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

78. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün ICO 
ve 10il nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1C2 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (1,0/87) 

8Q. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Mecfis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (101/88) 



81. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

82. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet MecMsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (lQ/90) 

83. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10J/91) 

84. — Konya Milletvekili^ Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 
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SÖZLÜ SORULAR 
1. — Çorum Milletvekili Eteni Eken'in, tuz fi

yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikkû Üçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Üçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü s/ rü
ya çevrilmiştir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Üyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamndan 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) 
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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 Hanâk 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. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

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

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

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

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına üişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

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

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

33. — Kastamonu MüîetVekfli Mehdi Keskîn'in, 
Kastamonu'da bulunan vâklf malİlfa İlişkin Başba
kandan sözlü soru önerğlssi (6/72) 

34. — Kastamonu Mületveküi 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 Yasın Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarihi 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/f7) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum 
hüriyetin 50 fici yflı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin Içfyleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

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

40. — Sivas Milletvekili Enver Âkova'nıa, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili türettin Yılmâz'm, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet SÖnhiez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde. Ifeİevizyön yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru 8n%g%si (6/83) 

43. — İçel Mületveküi Nazım TSaş'ıh, sön günler
de meydana gelen gençlik olaylarına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Bvlîyagıİ'İh, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınma ilişkin Türfxm Ve Tahıfma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla ^iİM^ekffi AKrrtet ButÖâMı'nın, 
Devlet dairelerinde çarışah personelle yeni rmtşaVir 
kadrolarına ilişkm 'Malîye l&kârrih'tfah sözlü soru 
önergesi (6/8̂ 6) 

46. — Mıİfa ttle^cîîi Âfirhet BuîdatnVnın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan âBzTü sofu 
önergesi (<$/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet GüvSöiik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin MiHî Savunma Bakanıudan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, İ^öîatkan ve ^rlu^riun naaşlârınm 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/89) 

49. — İçel Milletvekili Tbrahim 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 sofu önergesi (6/91) 

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 Buldanli'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 Buldanli'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'm, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

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

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

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanli'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 Ince'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 (6/108) 

63. —Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sofu 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 İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanli'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanli'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115; 

69. — Kahraman Mafaş Milletvekili îsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş m' 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. — İstanbul 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 Milletveküi Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

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

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

76. — Sakarya Milletveküi Nadir Lâtif İslâm'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 üişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından «özlü soru önergesi (6/125) 
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78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

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

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara 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 Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü som önergesi (6/133) 

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

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

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

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

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

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

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ

lanmasına ilişkin Miilî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

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

93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri 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. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

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

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

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

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 Saflık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önergesi (6/167) 

105. — içel Mületvekii 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 baza kö_ylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri 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 irfan Yankutan'm, 
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 
soru önergesi. (6/187) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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'in bir 
şahsın işi ile ilgüi 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-



- 12 -
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakanda» sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili îlter 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. — İstanbul Milletvekili ilhan 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 sözlü 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 Baldanlı'mn, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

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

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

140. — Antalya Milletvekili Fahri özçeük'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 Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagüUn, 
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. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul 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) 

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, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
(*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm 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 
Uişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 
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156. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 

ifine atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — İstanbul 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 Celâiettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
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 kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
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.ü gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (•) 

166. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru. önergesi. (6/243) (*) 

167. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

168. — Urfa Millet vekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

169. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagirin, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına öiş-

kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru Öner
gesi. (6/246) (•)• • 

17C|. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un» 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi- (6/247) (*) 

171. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne Mşfcin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/248) (*) - ' 

172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Mü! Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Mülî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

173. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'io, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

174. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

175. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/214) 

176. — Hatay Milletvekili Malük Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

177. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde eflçdîik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikasüere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

178. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

179. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun yurt 
dışına kaçan Mtgırdıç ŞeUefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

1«0L —- Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek öğnetim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

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

182. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin MÜH Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 
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183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge

nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

184. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

185. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

186. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

188. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

189. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

19Q. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

191. — Malatya M'illetvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

192. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

193. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

194. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

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

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

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

198. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (•). 

199. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un. 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

2GQ. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

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

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Mülî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

2Q5. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilşkin Millî 
Eğitim Çakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

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

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

208. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) (*) 

209. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (*) 

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



211. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/285) (*) 

212. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) (*) 

213. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilşikin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/287) (*) 

214. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) (*) 

215. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/289) (*) 

216. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın Tür
kiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı 
zamanlarda * ifa edilmesine ilşikin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) (*) 

217. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/291) (*) 

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

219. — İçel Milletvekilli Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

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

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

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 
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I 223. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
İşçi haklarmm geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

224. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan İlk öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. -(6/298) (*) 

225. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

226. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

227. -- Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyâoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioglu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208 ve 208'e 
1 nci ek) (Dağıtma Tarihi : 30 . 6 . 1975, 5 . 4 . 1976) 

2. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşı ile Balı
kesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sakarya Millet
vekili Kenan Durukan'ın teklifleri ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/313, 2/179, 2/311) 
(S. Sayısı : 227 ve 227'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
4.7.1975, 24.3.1976) 
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X 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanumıa 4 Ek ve Bir Geçici 
M adide Elkleoımes'iıne Dalir Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malaltya Üyesi HaımidA Özerdin, C. Senatosu 
Antoana Üyesi Yiğit Köiker'dm, Kocaeli MMletvefeli 
Se/dat Alkay'ın, Komya Miletvekili Şener Battal'ın, 
Gaziantep Milietvdkli Orhıan Tokus'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekilli Yasin' 
Bozflcurıt'un, Rize MilMvekiılIi Osman Yılmaz Ka-
jiaıosroao'oğlu'nun, İçel M'illeıtveJkilı Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Oımhuj^aşjkajnınca Seçilen 
Üyesi Hail Tunç'un ve Kütataya Milletvekilli îllhıan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu (1/421, 
2/15, 2/113, 2/17Q, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1976) 

4,— Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

5. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

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

X 7. — 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 8. — 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 9. — 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. Meclîsi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meçlisi Ş. Sayısı ; 206) (C. Se« 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

10. — 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) 

11. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

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

13. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 14. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

15. — 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. Malisi: 1/2&6, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri : 20 , 6 . 1-975, 17 . 7 . 1975) 
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16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-

betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

17. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 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 18. — 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 19. _•— 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) 

20. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senato
su : 1/392) (M. Meclisi S. Sayısi-: 220 ve 220 ye 1 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 1975, 1 6 . 3 . 1976) 

21. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis-

' yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1976) 

X 23. —"istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı: 
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976) 

I 24.1— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-: 
I siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve îçtü-
I züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner

gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 3 . 1976) 

25. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
I arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce-
I za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti

rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad-
I desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256) 

(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

I X 26. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
I Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek.Protokolü-
I nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta

sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
I Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayı

sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 .1976) 
I 27. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
i Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa-
I yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

28. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
I arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu-
J katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 

bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad-
I de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 

7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek-
j- lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 

175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

X 29. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
I ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-
I nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde-
I lerine fıkralar eklenmesi ve bazı#maddelerinin yeniden 

düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 
j 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 

(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976) 
I 30. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad

desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi 
I ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmü

nün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarı-
I sına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se-
I natosunca yapılan değişikliğe ilişkin Plan Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/400) M, 
Meclisi S. Sayısı : 222'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 

I Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 
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31. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

32. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Plan Komisyonları raporları (1/168) (S. Sa
yısı : 281) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

X 33. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı

sı ve Plan Komisyonu raporu (1/406) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

X 34. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma târihi : 5 . 4 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa .Madde : 14. 

Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığım geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. .. 

Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kamunun açıkça gö sterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kaı an oU 
madıkça kayıtlanamaz. 

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. 

İinsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulamaz. 

Çağa uygun, şovenizmi, ilkelliği, geride bırakan 1961 Anayasası, toplumun sınıf ve tabakaları arasındaki 
ekonomik çelişkileri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kuramlar dizisidir. Ekonomik amaçların yanında, öz
gürlükler ve sosyal güvenceler açısından da, çağsal bir Anayasadır. 1961 Anayasası. Yukarıda tam olarak al
dığımız 14 ncü madde, kişiye verdiği değeri, onun dokunulmazlığını, maddî ve manevî varlığını geliştirmeyi, 
usulüne göre verilmiş yargı kararı olmadıkça özgürlüklerinin kısıtlanamayacağını, kimseye eziyet ve işkence 
yapılamam ayacağım, yasalara kişi onuruna bağdaşmayan cezalar konulamayacağını belirtmesi yönünden saygı
ya değerliğinin yanında, korunması, uyulması, savunulması da zorunlu bir davranıştır. 

14 ncü madde açıklamaya gerek bırakmayacak kadar yalındır. Yapılmaması gerekenleri birer, birer saymış
tır. Bunlara uymak, yasal bir zorunluğun da ötesinde, ki sinin kendi kendisine saygınlığının gereğidir. 

Birinci fıkra, kişinin yaşama hakkının doğal olduğunu, elinden alınamayacağını, hefkesin maddî, manevî 
varlığını geliştirmenin Anayasanın güvencesi altında bulunduğunu, 

İkinci fıkranın kişinin dokunulmazlığının öz alındığını, usulüne uygun yargı karan olmadıkça özgürlükle
rinin kısıtlanamayacağını, 

Üçüncü fıkranın, kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağını, 

Son fıkranın ise, kişi onuru ile bağdaşmayan cezaların yasalara dahi konulamayacağını belirtmesi yönün
den, Anayasamızın kişiye verdiği değeri açıkça ortaya koyduğu bir gerçektir. 

Anayasanın 14 ncü maddesine uyulması yasal bir zorunluktur. Buna en önce, siyasal iktidarların uyması ge
rekmektedir. Siyasal iktidar yürütmenin kendisi olarak, 14 ncü madde paralelinde yasa çıkarma, yasaya aykırı 
davrananlara yargı organlarına teslim etmek, görevini de yerine getirmek zorundadır. 

Ulus olarak, kişi özgürlükleri, yaşatılması korunması, savunulması, yapanların cezalandırılması konusun
da, evrensel kuruluşlara, onların çıkardıkları yasalara uymayı da taahhüt etmiş bir ulusuz. İnsan Hakları Evren
sel Bildirisi 27 Mayıs 1949 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak 7217 sayılı Yasa ile yürüdüğe girmiştir. Kişi
lere işkence yapmayacağımızı, onlara eziyet etmeyeceğimizi, yaşama haklarına dokunmayacağımızı, yargı 
kararı olmadan özgürlüklerini kısıtlamayacağımızı da, tüm dünya uluslarına, insanlığa açık yüreklilikle bildirmiş 
durumdayız. j 

Yasaların açıklığına, Anayasanın güvence altına almasına, tüm insanlığa ve dünya uluslarına taahhütte bu
lunmamıza rağmen, bugün ulusumuzda işkence yapılmaktadır. Kişilerin özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Kişi
ler yargı önüne çıkarılmadan yargı kararı olmadan günlerce göz altında tutulmaktadır. Antidemokratik, insan
lık dışı eylemler sürdürülmektedir. Sürdürenler ceza görmemektedir. İlkel toplumları aratırcasına, kişilerin tır
nakları çekilmekte, elektrik verilmekte, falakaya yatırılmakta, kafaları duvarlara vurulmakta, organları sakat
lanarak parçalanmaktadır. Bu antidemokratik ve insanlık dışı davranışları önlemek zorunda olanlar ceza gör
memektedirler. Polis örgütü, miilî "istihbarat örgütü işkence evi haline gelmiştir. Buralara giripte aklını oynatma
dan, organları sakatlanmadan çıkanlar yok denecek kadar azdır. Kişinin aklına sığmayan bu davranışların ik
tidarın organlarınca yapılması, cezalandırılması yerine desteklenmesi, demokartik rejim adına gerçekten dü« 
şündürücüdür. 
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Bu yöntemler kişileri yıldırmak, demokratik mücadeleyi balstırmak için pervasızca sürdürülüyorsa, işkence

cilerin ellerinde tutanaklar, masum insanlara zorla imzalattırılıyorsa, bu olaylar karşısında susmak, suçluların-
cezalandırılmasını istememek, bu insanlık dışı davranışlara en azından ortak olmak anlamına gelmektedir. 

işkence ve eziyet, kişi özgürlüklerine indirilen darbe, milliyetçi cephe iş başına geldiğinden bu yana tüm 
acımasızlığıyle sürmektedir. Dövülenler, sakatlananlar yargı önüne günlerce bekletildikten sonra çıkarılanlar, fa
lakaya yatırılanların örnekleri aşağıda, kişi, yer ve zaman gösterilerek belirtilmektedir. 

OLAYLAR 

1. Celâl Kaçmaz'a yapılan işkenceler • 
Celâl Kaçmaz 15 yaşındadır. 1959 doğumludur, 10 Ocak 1975 günü göz altına alınarak D. G. M.'si tarafın

dan tutuklanmıştır, istanbul Emniyet Müdürlüğünde bir hafta göz altında tutulmuştur. Şu an ne konuşulabil-
mekte, ne yemek yiyebilmekte, ne de uyuyabilmektedir.- Yakınlarını tanımamaktadır. Bu halinde savcı Taylan 
Erimer tarafından ifadesi alınmıştır. Bu koştular altında alınan ifade ile mahkeme karşısına çıkarılmıştır. 
Hastaneye uzun uğraşılardan sonra ancak gidebilmiştir. Bakırköy Akıl Hastanesinde yatmakta olan 15 yaşındaki 
çocuğun akli dengesi düzeleceğinin, yapılan işkencelerden kalan izlerin kalkacağının en küçük belirtisi yoktur. 
Celâl Kaçmaz'a işkenceyi istanbul Polis örgütünden, 1 nci Şubeden Mete Altan ile Polis Memuru Orhan adlı bir 
kişi yapmıştır. 

2. Fikret Elbaşı'na yapılanlar: 

20 Mart 1975 günü sabah saat 0.6'da evinden alınır. Gayrettepedeki 1 nci Şubeye götürülür. Gizli bir örgü
tün üyesi olduğu zorla söyletilir. Ağza alınmayacak küfürler edilir. Ankara Emniyet Sarayında da kaldığı 6 gün 
içerisinde, aynı insanlık dışı davranışlar sürdürülerek yapılır. 

3. Zeytinburnu operasyonu sanıklarından, Naki Özkan, Hasan Aksu, Seyfi Cansu'ya yapılan işkenceler. 

Tümünü falakaya çekerler. Tekme tokat döverler, kafalarını duvarlara vururlar. Hasan Aksu'nun sağ ayak, 
baş parmak tırnağını çekerler, ayaklarında sigara söndürürler. Elektrik verirler. Ayaklarından havaya asarlar. 
Hasan Aksu halen sakat durumdadır. 30 . 1 . 1976 gün Haydarpaşa Numune Hastanesine tedaviye gönderir
ler. işkence orada da sürdürülür. Sağhğj ile ilgilenmek zorunda olan doktor Ali Fikri Ayhan «12718» tedavi 
etmeyerek, doktorluğunu unutarak' işkence eder. Olayda göz altına alınan Mustafa Yapışkan 17 gün sonra an
cak ceza evine götürülür. Bu 17 gün içinde yapılanlar, insanlıkla bağdaşmayan davranışlardır. 17 gün içerisinde^ 
hatta arkadaşları yaşamından umutlarını keserler. Hasan Aksu'nun 5 . 2 . 1976 günü Kadıköy Adlî Talbibliğin-
den 515 sayı ile aldığı rapor aşağıdadır. 

Toptaşı Cezaevi Müdürlüğüne 
17 . 1 . 1976 günü darpedilmesi sonucu yaralanan 1955 doğumlu Hasan Aksu'nun yapılan muayenesinde: 
Sağ ayak baş parmağında yeni sökülmüş tırnağın yeri, sağ sol ayak parmaklarında ve tabanda maddî' 

ekümoz, her iki ayak bileği ön yüzde maddî yara, her iki ayak taibanında (sigara ile olması muhtemel) yanık 
yarası 1 X 1 Cm'lik etkisinde kaldığı trauma ve ilişikte belirtilen bulgular, kişinin on gün mutat işgücüne 
engel olarak tıbbî tedavisi ile 20 günde iyi olabilir niteiktedir. 

Adlî Tabip 
Metin Bulut 

4. — Nesim Ovadye'ye yapılan işkence : 

19 Ocak 1976 Pazartesi günü Emniyet 1 nci Şube polisleri tarafından Kasımpaşa Halk Dayanışma Bir-* 
ligi Derneği aranır. Aniden bir torba içinde bir tabanca ve değişik hüviyetler ortaya çıkar. Torbayı/tabana 
çayı becerikli polisler kendileri getirdikleri halde suç unsuru olarak Nesim Ovadye'ye yüklerler. Tabanca 
üzerinden çıktı derler. Bundan sonra da hiç bir tutanak hazırlamadan dernekteki tüm kitap ve afişleri, dergi-; 
leri toplayarak götürürler. 1 nci Şubede Nesim Ovadye, birtakım sorularla birlikte, yumruklarla dövülür. 
Tabancanın kendisine ait olduğunu söylemesi istenir. Daha sonra da 10 numaralı hücreye bırakılır. Iran 
Konsolosluğunda meydana gelen olayların kendisiince düzenlendiğinin söylenmesi istenir. Bu sırada yeni bir 
metot olan, kafayı duvarlara vurmakla işkence sürdürülür. 20 - 21 Ocak günleri falakaya yatırılır, illegal 
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çanşmalarmın planı istenir. Yok denince bir sürü hakaretlerle yine dövülür sırtına polisler biner odada 
uzun süre bunları taşır. Doğduğundan bu yana yaşamı özetlenmesi istenir. 27 Ocak günü bu işkenceler dö-
zacmı daha da artınr. Önce soyulur. Ayaklarına elektrik vertür, cinsî organına sopa ile vurulur. Bir bardak 
tuzlu su yine zorla içirilir bunun cinsel gücü yok edici bir ilâç olduğu söylenir. Bir gün süre ile de su ve
rilmez. 

Bunlar İstanbul'da işkencecilerin yaptıkları akıl almaz, insanide dışı ve antidemokratik davranışlar, iş
kence yalnız İstanbul'da olmamaktadır. İktSdann becerikli görevMleri istanbul dışında da bu insanlık dışı ey
lemlerini sürdürmektedir, istanbul'dan sonra işkencenin en yoğun olduğu yet Atatürk'ün kurduğu Başkent An
kara'dadır. 

5.—BinaM Akpinar'â yapılanlar : 
12 No. lu hücreye alınır. Duvarlara vurularak getiriir. Bunu Mehmet Beyazıt adlı bir polis yapar. Bil

mediği isimleri sorar cevap alamayınca kızar küfürle doğru cevap vermesini ister. Dövülen Binali Akpmar' 
in ağzından burnundan kanlar gelince tuvalete götürülür. Orada temizleyip burnuna pamuk tıkıbr. Kendisine 
istanbul soygunundan, Filistin Kurtuluş örgütünden sorular yöneMMr. Bilmediği sorular karşısında kalan 
kişi isitedikieri ifadeleri vermeyince işkence artırılır. Ayakları havaya kaldırılır. Sopa ite dövülür. Elektrik 
verilir. Bu işkencelere dayanamayan kişinin feryadını önlemek için de ağzına bez tıkanır. Bir kız arkadaşın
dan söz edilir ve ortak kullanıp kullanmadığı sorulur. 

6. — Mustafa Olgun olayı : 
12 Mart gecesi eve baskın yapılır. Alınıp götürülerek hücreye atıla-. Genellikle ameliyat yarası olan dizi

ne, kafasına, kollarına, sırtına vurulur. Bu işkenceler yapılırken gözleri kapalıdır. Her şeyi söylemesi için 
yarım saat izin verilir. Tuvalete gitmesi için konuşması şart koşulur. Elleri, ayakları bağlanarak sabaha, ka
dar hücrede bırakılır. Buna da elektrik verilir. Sorgusunu tahminen 4 - 5 kişi yapar. Konuşmasını, konuşmaz
sa burada olduklarını söyledikleri anasını, bacısını getirerek buraya yazma olanağını bulamadığımız işlemin 
yapılacağı söylenir. Bu işkence maddî ve manevî şekilde 12 gün sürer. 

Hüseyin Sezek, ismail Yıldırım, belirtilen türlü işkenceler içerisinde uzun süre tutulan kişilerdir. Bun
lara yapılanlar da diğerlerinden farksız değildir. Durmuş Korkunç ve irfan Aydemir de aynı işkencelere 
uzun süre tutulan kişilerdir. Bunlardan ilginç olan Yalçın Dal'a yapılanlar aşağıdadır. 

7. — Yalçın Dal'a yapılan işkenceler : 
27 . 8 . 1975 günü Ankara Devrimci Gençlik Birliğinden sivil şahıslarca alınır. Yalçın kendisini yaka

layanların faşist saldırganlar olduğunu sanarak kaçar. Ayağına çelme takılarak düşürülür. Polis olduğunu 
öğrendiği kişiler kendisini arabaya bindirir. Arabaya binerken tekme tokat atılır. Emniyet Sarayının 6 ncı 
k^tmsteki büyük odaya konur. Burada da uzun süre dövülür. Sonra bir No. lu hücreye kapatılır. Hücrede 
bir saat kalır, bir saat sonra yine çikanlır. Ve bayıkıneaya kadar djjyülür. Demir çubukla, copla vurulur. 
Dayağın etkisini azaltmak için tuvalete götürülerek ayakları suya sokulur. Suratına küfredilerek tükürülür. 
Bütün komünistleri öldüreceğiz diye söylenir. Lenin'cimi, Maocu'mu olduğu sorulur. Cevap alınamayınca, 
pantolonu çıkarması ve copla bir şeyler yapılacağı söylenir. Pantolonu çıkarmayınca, pantolonu zorla çıkarı
lır. Ağzından, burnundan kan gelinceye kadar dövülür. Bu işkenceleri Komiser Kemal Yazıcıoğlu, Mehmet 
Aslan, Niyazi Ferç ve Muhittin isimli görevliler yapar.-AJdlî tıbba bir ay sonra gönderilir. 

Ali Kalkan 23 . 1 . 1976, aynı gün Refik Saydam 4 . 2 . 1976 günü de Gökhan Harmandalıoğlu polis 
tarafından alınır. Bu ismi belirtilen kişiler de uzun süre işkenceye tutulur. 10 . 2 . 1976 günü göz altına alman 
Harun Kolkaşı ile Bayram Kargına'da aynı işlemler uzun süre sürdürülür. Verdiğimiz örneklerden farklı 
davranış bir kıza, Dilber Ağca'ya yapıldığı için, bunu ayrıntıları ile anlatacağız. 

8. — Dilber Ağca'ya yapılanlar : 
Saat 11.30'da bir polis Dilber Ağca'yı kolundan yakalar. Dövmeye başlar. Küfrederek arabaya bindir

mek ister. Dilber Ağca suçunu sorunca daha da hırçınlaşır. Halk Dilber Ağca'yı polisin elinden alamaz. Ve 
Dilber Ağca zorla otobüse bindirilir. Üzeri aranır. Bluzunu çıkarması istenir. Kadın olduğu için bluzunu çı
karmaz. Bu defa dövme işlemi yine başlar. Burnundan kan gelinceye kadar dövülür. Çantası aranır. Çanta
sından çıkan halkın kurtuluşu çıkarken broşürünü nereden aldığı sorulur. Piyasada serbestçe satıldığını söy-! 
ler. Arabadan tekme vurularak indirilir. Polisler tüm Orta Doğu Teknik Üniversitesinin komünist yatağı 
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olduğunu ve orayı ellerine geçireceklerini söylerler. Tümü Dilber Ağca'yı tekmeler, döver. Nereli olduğu so-« 
rulur. Sivaslı olduğunu söyleyince tekmeler dana da artar. Ağıza alınmayacak küfürler savrukır. Hadi ba-ı 
kalım bağımsız Türkiye, kahrolsun faşizm, katil polis diye bağır diye söylerler. Bizi nasıl satılmış olarak 
nitelersin diye soru sorulur. Bu olaylardan sonra Emniyet Sarayına varılır. 6 ncı katta da uzun süre dövülür. 
Küfürler savrukır, polise hakaret ettiği söylenir. Oradan bir odaya götürülür. Kendisinin buraya 2 nci gelişi 
olduğu ve mantosunu çıkartması emredilir. Bir kısmı göğüslerimi sıkar engel olmaya kalkınca kafasına, sır* 
tına coplar inmeye başlar. Birtakım ideolojik sorular sorulur. Cevap vermeyince dövme işlemi tekrar sür-< 
dürülür. Bu ağır eylemler karşısında Dilber Ağca bir kanama geçirir. Kanama halen dinmemiştir. 

Adana olayları : 
Bağımsız, bloksuz Türkiye yürüyüşüne katılan 149 genç polisçe 1 nci Şubeye götürülür. Bunlar polisin 

sokaktan, lokantalardan, garajlardan rastgele topladığı kişilerdir. Tümü, emniyetin bodrum katına tıkılır. 
Yukarıdan şırıl şırıl su akmaktadır. Kimse korkusundan tuvalete çıkamaz. Tuvalete çıkan herkes çıkacağı-; 
na pişman olacak şekilde dövülmektedir, 38 kişi 6 gün sonra tutuklanır. Gece küçük gruplar halinde karakol
lara dağıtılır. Bu dağıtımda gözlenen amaç dövme işlemini kolaylaştırmaktır. Mehmet Çolaik'ın bıyıkları 
yolunur. Mehmet Cansever adlı Emniyet Amiri, Sabahat Şahin adlı kıza tecavüz etme tehdidinde bulunmuş^ 
tur. 

Pazarcık, Erzincan, Malatya, Gördes, Tarsus, Gönen, Eskişehir, Mut, Adıyaman, Elâzığ, Gaziantep iş-ı 
kence olaylarının yoğun olduğu yerel bölgelerdir. Burada yapılanlar gerek basın, gerekse işkence yapılan-! 
ların aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu yapılanların bir hukuk devleti içerisinde ve yasaların işken
ceyi yasakladığı bir demokratik yöntem içerisinde olması demokrasi adına da, rejim adına da tedbirlerin 
alınması gereken olaylardır. Tedbirleri almak zorunda olan iktidar bunca insanlık ve yasa dışı eylemler kar-i 
şısında susmaktadır. 

Susmanın da ötesinde yasa ve insanlık dışı eylemlerde bulunan kişi ve kuruluşlara destek olmaktadır, 
Bu ulusumuzun hem içte hem de dışta itibarını yitirmekte, demokratik rejim üzerine gölge düşürmektedir. 
İnsan hakları evrensel bildirisine imza atmış olmamız bizi daha da zor durumlara düşürmektedir, iktidarın 
bu konudaki akıl almaz tutumu Yüce Parlamentoya büyük görevler yülkletnektedir. Yapılan işkenceler, söy-s 
lenen sözler ağıza alınmayacak, yazılmayacak türden davranışlardır. Konu çok kısa süre önce, Vatan Ga-. 
zetesi aracılığı ile tüm çıplaklığı içinde kamuoyuna duyuruldu. Sorumlulardan buna rağmen ne ses geldi, ne 
de işkenceler bitti. Sürmesi sayısız zararları da birliğinde getiren bir sorundur. 

Sıraladığımız olaylar birer gerçektir. Tümünün yeri, zamanı ve kişileri bellidir. Bu denli açıklığına rağ-« 
men işjkenceciiik de sürmektedir. Olayların yeni boyutlara ve istenmeyecek yöntemlere kavuşması olanağı da 
vardır. Bu yasa dışı ve insanlık dışı olayların Yüce Parlamento tarafından Meclis Araştırması yapılarak geı 
rekli tedbirlerin alınmasını arz ederiz. 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Aydın 
Şükrü Koç 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Bolu 
Abdi Özkök 

Manisa 
Mustafa Ok 

Burdur 
Ali Sanlı 

Zonguldak 
Zekâi Altınay 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

tzmir 
Süleyman Genç 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Aydın 
İsa Ayhan 

Çorum 
Cahit Angın 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 



Donem 4 M t L L E T M E C L t S I S. Sayısı : 194'e 1 nci Ek 
Toplantı : 2 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Değişik 60ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 Arkadaşının Teklifi Hakkında C. Senatosu Başkanlığı Tez
keresi ve C. Senatosunca Yapılan Değişikliğe Dair Plan Komis

yonu Raporu (M. Meclisi : 1/2S6? 2 / 1 3 3 ; C. Senatosu : 1/364) 

(Not C. Senatosu S. Sayısı : 514) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 7 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3030-1/364 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 6 .1975 gün ve 2397 sayılı yazınız : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı maddesi

ne bir fıkra eklenmesine ye bu Kanuna iki Ek Madde ile bir geçici madde ilâvesine dair Kanun tasarısının, 
Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 7 . 1975 tarihli 74 ncü 
Birleşiminde değiştirilerek ve işarı oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 16.7. 1975 

Esas No. ; 1/286-2/133 
C. S. 1/364 

Karar No. : 83 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15.7.1975 tarihli 74 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edi
len «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek madde ile bir geçici madde ilâvesine dair Kanun tasarısı» 
Sosyal Güvenlik Bakanının da katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

Tasarının çerçeve 3 ncü maddesine bağlı ek maddelerde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğe pa
ralel olarak, kanun tasarısının başlığı değişikliğe tabi tutulmuş ve bu değişikliklerle komisyonumuza intikal 
etmiştir. 



— 2 -
Bu defa yapılan görüşmelerde C. Senatosunca tasarının çerçeve 3 ncü maddeye bağlı Ek madde l'in me

tinden çıkarılması ve bundan sonra gelen Ek Madde 2'nin Ek Madde 1 olarak düzenlenmesi ve bu değişik
liğe paralel olarak tasarı başlığının değiştirilmesi hususu Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yükse!: Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Kâtip 
Elâzığ 
H. Buz 

Ankara 
H. T. Toker 

Giresun 
O. Yılmaz 

İsparta 
A. İ. Balım 

tçel 
/. Gök tepe 

istanbul 
A. N. Ölçen 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
/. Ersoy 

Kayseri 
İtiraz hakkım mahfuzdur. 

C. Cebeci 

Malatya 
H. Gökçe 

Kocaeli 
S. A kay 

Manisa 
H. Okçu 

Manisa 
G. Sevilgen 

• Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
H. Abbas 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 194'e I nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 ncı Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Kanuna iki Ek 
Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 3. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki iki ek madde ile bir geçici madde ilâ
ve edilmiştir : 

EK MADDE 1....— 506 sayılı Kanunun geçici 20 
nci maddesinde sözü edilen Bankalar, Sigorta ve Rea
sürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, 
Borsalar ve bunların teşkil ettikleri birliklere bu ka
nunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 
yeni işe alınarak hizmet akdi ile çalıştırılacak kimse
ler hakkında 506 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Halen çalışmakta olanlarla, bu sandıklardan aylık 
ve gelir almakta bulunanlar ve bu sandıkların borç ve 
alacaklarıyle ve diğer bütün mameleki bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarı
lacak tüzük esasları dahilinde Sosyal Sigortalar Kuru
muna devredilir. 

Bu tüzükte devir şekilleri, aktuaryal hesapların 
nasıl yapılacağı belirtilir. 

Yapılacak aktuaryal hesaplar sonunda tespit olu
nacak teknik açıklar, sandıklara üye personelin bağlı 
olduğu kuruluşlarca devir tarihini takip eden 5 yıl için
de faizleriyle birlikte yıllık eşit taksitler halinde Sos
yal Sigortalar Kurumuna ödenir. 

EK MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun değişik 6 ncı maddesinin, 2 nci, 
3 ncü ve 4 ncü fıkralarıyle 4837 sayılı Kanunun muad
del 13 ncü maddesinin (E) bendi hükmü bu kanunun 
yürürlük tarihini takip eden malî yılbaşından itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 ncı Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki bir ek madde ile bir geçici madde ilâ
ve edilmiştir. 

EK MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun değişik 6 ncı maddesinin, 2 nci, 
3 ncü ve 4 ncü fıkralarıyle 4837 sayılı Kanunun mu
addel 13 ncü maddesinin (E) bendi hükmü bu Kanu
nun yürürlük tarihini takip eden mali yılbaşından iti
baren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 194'e 1 nci ek) 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN ÖENEL KURULA TAVSİYELERİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 ncı Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bîr Geçici Madde İlâvesine Dair Kanun Tasarısı. 

Kanun Başlığı — Benimsenmiştir. 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE 1. — C. Senatosunca metinden çıkarılmış ve Komisyonca benimsenmiştir. 

EK MADDE 2. — C. Senatosunca Ek 1 nci madde olarak kabul edilmiş ve Komisyonca benimsenmiştir. 
Sigortaya tabi olma halinin devamı : 

GEÇİCİ MADDE — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 194'e 1 nci ek) 



Dönem : 4 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 208'e 1 nci ek 

2 4 . 2 . 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Sivas Milletvekili 
Vahit Bozath, Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 Arka
daşının, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoglu, C. Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker ve 2 Arkadaşının, Manisa Milletvekili M. Giifi-
düz Sevilgen ve 7 Arkadaşının ye İçel Milletvekili Oral Mavioğlu' 
nun Teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 

2/375, 2/412, 2/413, 2 /437) 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 1.4. 1976 
Esas No: 1/300 

Karar No: 94 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I 

24 . 2 . 1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun 1 ve 2nci maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun Tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 .1 . 1976 gün ve 45 nci Birleşiminde görüşülmesi sıra
sında tasarının 1 nci maddesi ile ilgili, 10 ncu maddesi ile ilgili 7 ve diğer konularda bir önergenin verildiği 
görülerek, verilen bu önergelerin Komisyonumuzda değerlendirilmesi uygun görülerek tasarının 1 nci ve 
2 nci maddeleri verilen öne'rgeler ile, birlikte Komisyonumuza geri alınmıştı. 

Komisyonumuzda kanun yeniden ele alınmış, ancak verilen önergelerin çokluğu nedeni ile daha salim bir 
neticeye varılabilmek açısından bir Alt Komisyon kurvlması uygun görülmüştür. 

Alt Komisyon verilen önergeleri tek tek değerlendirmek suretiyle görüşünü komisyona intikal ettirmiş, 
bu defa maddeler Alt Komisyonun tavsiyeleri ışığında Komisyonumuzda yeniden değerlendirilmiştir. 

Bu düzenlemede, 

a) 1 nci madde : Bağlanacak aylığın bir rakam olarak tespiti yerine gösterge sistemine dönüştürülme
sini öngören aynı mahiyetteki üç önergenin ışığında yeniden düzenlenmiş ve böylece gösterge rakamı ola
rak tespit olunan 85 rakamının esas alınması suretiyle bütçe yılının katsayısı ile çarpımında bulunacak aylı
ğın katsayı artışıyle kendiliğinden değişebileceği ve yeni bir kanun değişikliğine gerek kalmıyacağı görüşün
den hareketle sözü edilen ödemeler bir sisteme bağlarmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, yine 1 nci maddenin tâdili ile ilgili 2 önergede istenen, 1005 sayılı Kanunla kendisine aylık bağ
lanan hak sahibinin ölümünden sonra ödenen paranın muhtaç durumdaki dul eşlerine de verilmesini sağla
yan hükmü maddeye ilâve edilmiştir. Maddenin 3 ncü paragrafında yer alan «Vatanî hizmet tertibinden 
bağlanan aylıkların hiç bir surette haczedilemiyeceği şeklindeki cümle tatbikatta bazı müşküller yaratabile
ceği görüşünden hareketle» Bu kanuna göre bağlanan «aylıklar hiç bir surette haczedilemez», şeklinde redak
siyona tabi tutulmuştur. 
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1 nci maddenin tadilini isteyen bunun dışındaki önergelerin kabulü mümkün olamamıştır. 

b) 2 nci madde: Bu madde ile ilgili verilen önergelerin hiçbiri kabule şayan görülmemiştir. Ancak„ 
maddenin sonunda geçen «Ücretsiz seyahat edebilirler» ibaresindeki «Edebilirler» kelimesi «Ederler» şek
linde ve «Kendilerine refakatleri zorunlu olan eşleri» ibaresinde geçen zorunluluğun tayin ve tespitindeki 
ölçülerin uygulamada doğurabileceği aksaklıkların sayılamayacak kadar çokluğu nedeniyle «Kendilerine refa
kat eden eşleri» şeklinde tashih edilmiştir. 

Ayrıca, yeni müracaatlara imkân sağlayan mahiyetteki önerge de dikkate alınamamıştır. 

Kabul edilen önergeler doğrultusunda 1 ve 2 nci maddeler bu suretle yeniden düzenlenmiş ve maddeler 
Komisyonumuzca yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Başkan V. 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Adana 
Muhalifim 

Osman Çıtırık 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İstanbul 
Metin Tüzün 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Yücel Dirik 

İzmir 
Süleyman Genç 

İzmir 
Söz hakkım "mahfuzdur 
yetersizdir muhalifim 
Coşkun Karagözoğlu 

Kars 
Kemal Okyay 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Maıiisa 
Gündüz Sevilgen 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sivas 
Muhalifim 

Ekrem Kangal 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Zonguldak 
Sebat i Ataman 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 20«'e 1 nci ek) 



HÜKÜMETİN ÖNERİSİ 

24 . 2 . 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunun 1 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sa
ydı Kanunla kendilerine vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlananların aylıkları 300 liradan 500 liraya 
çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

. . .> . . . 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

24 . 2 . 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 
sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece 
ve ölümlerinden sonra, bakacak kimsesi bulunmayan 
ve ayrıca bir geliri olmayan muhtaç durumdaki dul 
eşlerine vatanî hizmet tertibinden aylrk bağlanır. Bu 
aylığın miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
esaslarına göre 85 gösterge rakamının her yıl Bütçe 
Kanunu ile tespit edilecek kat sayı ile çarpılması su- • 
retiyle hesaplanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar 
hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu kanuna" göre bağlanan aylıklar hiç bir suretle 
haczedilemez. 

Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden -
dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olan 
Türk vatandaşları ve kendilerine refakat eden eşleri, 
Devlet Demidyolları ve Denizcilik Bankasının içhat-

ları vasıtalarından subaylar I nci mevkide, diğerleri II nci 
mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat 
ederler. Askerî hastahaneler ile Devlet hastanelerinde 
ücretsiz tedavi edilirler. 

>&< 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 208'e 1 nci ek) 





Dönem : 4 
Topiant. : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 227'ye 1 nci Ek 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 Arkadaşı 
ile Balıkesir Milletvekili Saduüalı Usumi ile Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan'm Teklifleri ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1 /313 , 2/179, 2/311) 

Miüet Meclisi Başkanlığına 

«5682 sayılı Pasaport Kanununun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi» miz, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereği saygı ile rica olunur. 

27 . 4 . 1974 

İsparta Aydın Balıkesir 
Süleyman Demirel Nahit Menteşe Cihat Bilgehan 

Sivas Adrna Kav^eri 
Vahit Bozatlı Selâhattin Kılıç Hayr>J*in Nakiboğlu 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

GEREÇÇE 

Yurt dışında bir milyona yakın işçimiz çalışmak'ıdır. Pasaportların muteberiyet süresinin en çok iki 
yıl ile sınırlı olması ve bu süreyi izleyen vize rnükel) jfiyetleri, bu işçileri bir yandan işyerlerinden bu iş 
için izin alma zorluklarıyîe karşı karşıya bırakmakta, diğer yandan küçümsenemeyecek maddî kayıplara yol 
açmaktadır. Üstelik bu işlemler Dışişleri Bakanlığının yabancı ülkelerdeki temsilciliklerinde büyük bir iş hac
mine ve birikimine sebep olmaktadır. Pasaportların mı teberiyet süresinin kısalığı yabancı ülkelerde çalışan 
işçilerinizin belli başlı şikâyet konuları arasına girmişi r. Vize ile öngörülen «kontrol» gibi amaçların ise, 
büyük iş hacmi karşısında gerçekleşmediği bir vakıadır, birçok dış temsilciliklerimizde bu işlem bir formali
tenin yerine getirilmesi zorunluluğundan başka hiçbir ;.nlam taşımamakta, yarar sağlamamaktadır. 

Bu durumda, işçi pasaportlarının muteberiyet süre. nin uzatılması gerçek bir ihtiyaç niteliğindedir. 

Değişiklik teklifi bu görüşe dayanmaktadır. 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN DEMİREL VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (4) ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Umuma Mahsus münferit pasaportlar, aşağıda ve 23 ncü madenin son fıkrasında yazılı istisnalar mah

fuz bulunmak şartı ile, alâkadar, aşağıda gösterilenden daha kısa müddetler için verilmesini talep etmediği 
takdirde, iki sene muteber olmak üzere tanzim edilir. Yabancı memleketlerde muvakkat olarak çalışmak 
üzere giden işçiler için düzenlenecek pasaportlar ise beş sene muteber olmak üzere tanzim edilir» 

MADDE 2. — 5682 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Halen yabancı memleketlerde muvakkat olarak çalışan işçiler için tanzim edilen pasaportların mute-

beriyet süresi; süre hitamında müracaatta, alâkadar daha kısa müdet için uzatılmasını talep etmediği tak
dirde, beş yıla kadar uzatılır.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

10 . 4 . 1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

«5682 sayılı Pasaport Kanununun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve bu Kanuna bir 
Geçici Madde eklenmesine ilişkin Kanun teklifi», gerekçesiyle birlikte ekte sunulmaktadır. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Sakarya Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Kenan Durukan Sadullah Usumi 

GEREKÇE 

Yurt dışında bir milyona yakın işçimiz çalışmaktadır. Pasaportların muteberiyet süresinin en çok iki yıl 
ile sımrlı olması ve bu süreyi izleyen vize mükellefiyetleri, bu işçileri bir yandan işyerlerinden bu iş için izin 
alma zorunluklarıyle karşı karşıya bırakmakta diğer yandan küçümsenemeyecek maddî kayıplara yol aç
maktadır. Üstelik bu işlemler Dışişleri Bakanlığının yabancı ülkelerdeki temsilciliklerde büyük bir iş hac
mine ve birikimine sebep olmaktadır. Pasaportların muteberiyet suresinin kısalığı yabancı ülkelerde çalışan iş
çilerimizin belli başlı şikâyet konuları arasına girmiştir. Vize ile öngörülen «kontrol» gibi amaçların ise, bü
yük iş hacmi karşısında gerçekleşmediği bir vakıadır. Birçok dış temsilciliklerimizde bu işlem bir formalite
nin yerine getirilmesi zorunluluğundan başka hiç bir anlam taşımamakta, yarar sağlamamaktadır. 

Bu durumda, işçi pasaportlarının muteberiyet süresinin uzatılması gerçek bir ihtiyaç niteliğindedir. 

Değişiklik teklifi bu görüşe dayanmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 227'ye 1 nci ek) 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SADULLAH USUMÎ İLE SAKARYA MİLLETVEKİLİ KENAN 
DURUKAN'IN TEKLİFİ 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Umuma mahsus münferit pasaportlar», aşağıda ve 23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı ayrıcalıklar 

saklı kalmak şartı ile, ilgili, aşağıda gösterilen sürelerden daha kısa süre için verilmesini istemediği takdirde, 
iki yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. Yabancı ülkelere geçici olarak çalışmak üzere giden işçiler için 
düzenlenecek pasaportlar ise beş yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. 

^ MADDE 2. — 5682 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Halen yabancı ülkelerde geçici olarak çalışan işçiler için düzenlenen pasaportların geçerlik süresi, süre 

sonunda, ilgili, daha kısa süre için uzatılmasını istemediği takdirde, beş yıla kadar uzatılır» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı târihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu raporu 

4.2. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Evvelce Komisyonumuzda tetkik edilerek aynı mahiyetteki kanun teklifleriyle birleştirilmeden Genel Ku
rula sevk olunan ve görüşülmekte bulunan, 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin tadiline dair Kanun ta
sarısının bahis konusu kanun teklifleriyle birlikte görüşülmesini temin etmek üzere Komisyonumuza geri 
istenen «5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi 
haikkında kanun tasarısı ve İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve aynı Kanuna bir geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi, Komisyonumuzda yeniden tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı mahiyette görülen tasarı ve tekliflerin tevhiden görüşülmesi ve görüşmelere tasarının esas alınması 
kararlaştırıldıktan sonra, tasarının tümü üzerinde yapılan müzakere neticesinde; gerekçede de etraflıca belir
tilmiş olduğu üzere, yurt dışındaki işçilerimizin yurda dönüş ve çıkışlarında veya çalıştıkları ülkelerde kar
şılaştıkları bazı güçlükleri bertaraf etmek gayesiyle hazırlanmış bulunan tasarı ve teklifler, Komisyonumuzca 
da müspet mütalaa olunarak birleştirilmiş ve tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurul müzakerelerinde; ihtisas komisyonu olan Komisyonumuz raporunun esas alınmak üzere, 
bahis konusu tasarının da havaleleri gereğince kanun teklifleriyle birlikte Dışişleri Komisyonuna havale bu-
yurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan . Başkanvekili Sözcü 
İçel Konya Mardin 

Hikmet Baloğlu Şener Battal Talât Oğuz 

Adana Ankara Balıkesir 
Hasan Cerit Hüsamettin Akmumcu Necati Cebe 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 227'ye 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/313, 2/179, 2/311 
Karar No. : 2 



Bursa 
Ali Elverdi 

istanbul 
M. Kâzım Özeke 

Eskişehir 
Niyazi Onal 

Konya 
İsmet Büyükyaylacı 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Manisa 
Ahmet Balkan 

Manisa 
Necmi Özgür 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/313, 2/179, 
ve 2/311 

Karar No, : 8 

Dışişleri Koıvıisyonu raporu 

19. . 3 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzun, 11 . 3 . 1976 tarihli toplantısında «5682 sayılı Kanunun 15 ncı Maddesinin 4 ncü Fık
rasının Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmaoi Hakkında Kanun tasarısı» ve İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel ve 6 arkadaşının, «5682 syılı Pasaport Kanununun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun teklifi» ve Balıkesir Milletvekili Sadullah Usu-
mi ile Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, «5682 sayılı Pasaport Kanununun 15 nci Maddesinin 4 ncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun teklifi», ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyle komisyonu muzda tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı mahiyette görülen tasan ve tekliflerin tevh den görüşülmesi ve görüşmelere tasarının esas alınması 
kararlaştırıldıktan sonra, tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; tasarının 1 nci madde
sinin son cümlesinin Konsoloslukların yanlış değerlendirmelerini önlemek üzere değiştirilmesine, yine birnci 
maddeye son cümle olarak işçinin ve çocuklarının bu hükümden yararlanabileceklerine dair bir cümle ek
lenmesine, yine 2 nci maddesinin son kelimesinin «uzatılır» olarak değiştirilmesine ve 1 nci maddeye eklenen 
son cümlenin, 2 nci maddeye de eklenmesine ve bu şekilde değiştirilmek suretiyle, mezkûr tasarının kabulü
ne karar verildi. 

Mevzzuun ehemmiyetine binaen, tasarının Genel 
rülmüştür. 

Kurulda ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan gö-

jenel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığ ı 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Alp 

Balıkesir 
ı Cihat Bilgehan 

Çorum 
Cahit Angın 

İstanbul 
Reşit Ülker 

İmzada bulunamad 

Sözcü 
Çorum 

Yasin Hatiboğlu 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Samsun 
Ali Acar 

Edirne 
İlhan Işık 

İzmir 
Şinasi Osma 

V 
Af. Şali 

sunulur. 

Kâtip 
Konya -

Şener Battal 

Burdur 
Ali Sanlı 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

Muğla 
Ali Döğerli 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
Kâmil Kırıkoğlu 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

istanbul 
Mustafa Parlar 

Muş 
Tekin İleri Dikmen 

an Zonguldak 
h Yıldız M. Zeki Okur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fık
rasının Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5682 sayılı Kanunun 15 nei mad
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşağıda 
ve 23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı istisnalar 
saklı kalmak kaydıyle ilgili aşağıda gösterilenden da
ha kısa süreler için verilmesini istemediği takdirde, 
iki yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. Yabancı ülke
lerde işçi olarak çalışmak üzere giden vatandaşlar 
için düzenlenecek pasaportlar beş yıl geçerli olmak 
üzere düzenlenebilir.» 

MADDE 2. — 5682 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Halen yabancı ülkelerde 
çalışmakta olan işçiler için düzenlenen pasaportların 
geçerlik süresi; süre bitiminde müracaat halinde, ilgili 
daha kısa süre için uzatılmasını istemediği takdirde, 
beş yıla uzatılabilir.» 

MADDE 3. — Bu Kamın yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

• • •«> 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİİŞİ 

5682 Saydı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fık
rasının Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5682 Sayılı Kamınım 15 net mad
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşağıda 
ve 23 ncü maddenin son fıkrasında yazdı istisnalar 
saklı kalmak kaydiyle ilgili aşağıda gösterilenden da
ha kısa süreler için verilmesini istemediği takdirde, 
Ski yd geçerli olmak üzere düzenlenir. 

Yabancı ülkelere işçi olarak çahşmak üzere giden 
vatandaşlar; daha kısa süre için verilmesini isteme
diği takdirde, düzenlenecek pasaportlar, 5 yıl geçer
li olmak üzere düzenlenir. İşçinin eş ve çocukları 
da bu hükümden yararlanır.» 

MADDE 2. — 5682 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

«GEÇlCl MADDE — Halen yabancı üfltelerde 
çalışmakta olan işçiler için düzenlenen pasaporlann 
geçerlik süresi; süre bitiminde müracaat _ halinde, 
ilgili daha kısa süre için uzatılmasını istemediği tak
dirde, beş yıla kadar uzatılır. İşçinin eş ve çocuk
ları da bu hükümden yararlanır.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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