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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok, 22 . 12 . 1976 
tarihli 22 nci Birleşimde, Van ve çevresinde vaku'oa-
lan depremin Ağrı ili ve Diyadin ilçesinde meydana 
getirdiği mal ve can kaybına dair gündem dışı konu
şan Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'a cevap veren, 

Bingöl Milletvekili Masan Celâleltin Eznıan, Bin
göl ilinde kapanan yollar, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Lübnan'da çalı
şan Mardinli vatandaşların durumu, 

Antalya Milletvekili Fahri Özçelik de, Antalya 
ilinde ziraî kredilerin yerine sarf edlmediği konula
rında gündem dış* birer konuşana yaptılar. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Köy İşleri Ba
kanı Vefa Poyraz'a Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Selâhatün Kıîıç'ın, 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam İh
san Sabri ÇağlayangiTc Devlet Bakanı Seyfi Öztürk"-
ün ve 

Çalışma Bakanı Şevket Kazan'a da Gıda - Tanın 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm vekillik etme
lerinin uygun görülmüş- olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri ile; 

İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, Dışişleri 
vs Millî EğJiinı Komisyonu üyeliklerinden çekildiği
ne dair önergesi Gerdel Kurulun bilgisine sunuldu, 

Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 6/367 esas 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu, gereğimin yapılacağı bildirildi. 

Saym üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
oLîiıdu. 

Kama kuruluşlarına yurt dışından yapılan alım
larda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmala
rı saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konularını açıklı
ğa kavuşturmak anıacıyle kurulan 10/79 numaralı 
Ara^tnrca Komisyonu. üyelerinden 6 kişilik bir he
yetin İncelemede bulunmak üzere Amerika Birleşik 
Devletlerine gönderilmesine dair komisyon başkan
lığı tezkeresi üzerinde bir süre görüşüldü. 

23 A?a°tk 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Bkkşknz saat 19,03'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Ağrı 

Mehmet Altınsoy Cemil Erhan 
Divan Üyesi 

Sivas 
Enver A kova 
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II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

27 . 12 . 1976 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Şener Batiaî'm, 5434 sa

yılı T. C. Emekli Sandîğı Kanununun bazı maddele-
rinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi. (2/731) (Plan Komisyonuna) 

2. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 13 
Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye! Viîâyat Kanunu
nun 116 ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine da
ir yasa teklifi. (2/732) (îç'şîeri ve Plan komisyonla
rına) 

3. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz Bclül'ün, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
maddesinin (a) fıkrası ile (b) fıkrasımn 4 cü bendi
nin değiştirilmesine dair yasa önerisi. (2/733) (P'an 
Komisyonuna) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz Be'üî'ün, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 94 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair yasa önerisi, (2/734) 
(Plan Komisyonuna) 

5. — Adana Milletvekili Osman Çıhrık'm, 1530 
sayılı Belediye Yasasının 15/3 fıkrasına bir paragraf 
eklenmesine dair yasa teklifi. (2/735). (İçfşleri Komis
yonuna) 

6. ;— Burdur Milletvekili Ali Sanh'run, Burdur 
Göller Bölgesi Üniversitesi kuruluş kanun tekUfi. 
(2/736) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

7. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rahmi Erdem 
ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Yasasının bazı maddelerini değiştiren 1425 saydı Ya
sanın 10 ncu maddesinin değiştirilmesine dair yasa 
teklifi. (2/737) (Plan Komisyonuna) 

8. — Adana Milletvekili Emin Silen Tümer'in, 
439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve 
orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders 
saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/738) (MiSEî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet Memurları Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanon tekeri. (2/739) 
(Plan Komisyonuna) 

Tezkere 
10. — Tekirdağ Milletvekili Yîlmaz Alpaslan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/761) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Yazılı Sorular 
11. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

bası Bakanların dış politika konusundaki beyanlarına 
ilişkin Dsşişkri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1574) 

12. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Anka
ra - Keskin ilçesi Konur Köyünün elektrik sorununa 
ilişkin Köy İşleri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlarından yazılı soru önergesi. (7/1575) 

13. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul - Şişli ilçesinin bazı mahallelerinin 
trafik ve kanalizasyon sorunlarına iişkin Bayındır
lık Bakanından yazdı soru önergesi. (7/1576) 

14. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, «Silâhlan Bırakalım» kampanyasına katılan 
derneklerle yöneticüerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazdı soru önergesi. (7/1577) 

15. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, Bülent Ecevit ve Süleyman Demireî'in Baş
bakanlıkları sırasında siyasî parti bina ve toplantıla
rına yapılan tecavüzlere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1578) 

16. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, ülkemizdeki büyük ve küçükbaş hayvanların 
durumuna ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından yazdı soru önergesi. (7/1579) 

17. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, üretim mallarının fiyatlarına ilişkin Başba
kandan yazılı sora önergesi. (7/1580) 

18. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İmar 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1581) 

19. — Afyonkarahisar Milletvekili Şükrü Yüzba-
şıoğlu'nun, patates ihracatına izin verilip verilmeye
ceğine ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1582) 

20. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tar
sus İşletmecilik Yüksekokulunun Adana iline naklc-
dilişinc ilişkin MiHî Eğilim Bakanından yazılı soiu 
önergesi. (7/1583) 

21. — Burdur Milletvekili Osman AykuTun, İs
parta - Güübirîiğ! Genel Müdürü ile gülyağı üretici
lerinin durumuna iişkin Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1584) 

22. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, Bur
dur - Gölhisar - Çamköy halkından bir kişinin gü-

339 
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venîik kuvvetlerince dövüldüğü iddiasma ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1535) 

23. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
tmam - Hatip Okulu çıkışlı din görevlileri ile vekil-
imanılara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1586) 

24. —-Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1967 •! 1976 yıllarında Ankara - İstanbul karayolunda 
meydana geîen trafik kazalarına ilişkin Başbakandan 
yazdı soru önergesi. (7/1587) 

25. — Gaziantep Milletvekili Mehmet özmen'in, 
Tarsus emniyet yetkilileri tarafından dövülerek öldü
rüldüğü iddia edilen bk şahsa ilişkin Adalet Bakanın
dan yazdı sora önergesi (7/1588) 

28 . 12 

Teklifler 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgchan ve 9 
arkadaşının, Devlet Memurları Kananıma bir geçici 
madde eklenmesi baklanda kanun teklifi. (2/740) 
(Plan Komisyonuna) 

2. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İzmir 
Milletvekili Kemal Önder île Konya Milletvekili Hü
seyin Keçeli ve 2 arkadaşımın, 1479 sayılı Bağ-Kur 
Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınışa önergesi. (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi: 27.12.1976) (GÜNDEME) 

3 — Yozgat Milletvekili. Ömer Lüffi Zararsız'ın, 
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin değişti
rilmesine ve ba Kanuna 3 geçici madde eklenmesine 
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26. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, yan-
ödemekr kararnamesinin uygulanmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/1589) 

27. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın kü
çük çiffijçi meaOsğ'na ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1590) 

Meclis Araştırması 
23. — Antalya Milletvekili Fahri Özçeîik ve 9 ar-

kadaşuım, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak aınacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açdmasma ilişkin 
önergesi. (10/141) 

1976 Salı 

cîak kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. Sayısı : 
419) (Dağıma tarihli 27,12.1976) (GÜNDEME) 

4. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanan teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme, alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) (GÜNDEME) 

Rapor 
•5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Yaban

cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larım sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayıh 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunim değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme aîmma önergesi. 
(2/428) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet özmen (Gaziantep,) Mehdi Keskin (Kastamonu) 
— • » 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Birleşimini açıyorum,; 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama j 
yapılacaktır. Genel Kurul salonunda bulunan sayın I 
üyelerin «Burada» demek suretiyle yoklamaya katıl
malarım rica ederim. 

Adana ilinden yoklamaya başlanacaktır. 

/. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde meydana gelen olaylar ile 
Türkiye'de eğitim kurumlarında son zamanlarda yo
ğunlaşan cinayet olayları hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin gündem dışı söz 
istekleri var. Değerli arkadaşlarımdan, özellikle beş 
dakikalık süreye özen göstermelerini rica edeceğim, 

İlk sözü, Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yıl
maz'ın «Giresun Eğitim Enstitüsünde meydana ge
len olaylar ve genel olarak Türkiye'de eğitim kurum
larından son günlerde yoğunlaşan cinayet olayları ve 
bu olaylardan beklenen siyasal amaçlar» doğrultusun
da söz istediniz. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın milletve

killeri, basından öğreniyoruz ki; Giresun Eğitim 
Enstitüsünde yatakhanede yer anlaşmazlığından bir 
grup kız öğrenci jiletle saldırıya geçmiş ve olayda ya 
ralanan kız öğrenciler Devlet Hastanesinde tedaviye 
alınmışlar. Haberde olayın oluşunun, «Yatakhanede 
yer anlaşmazlığından» denilmiş olması gerçeği yan
sıtmadığı için huzurlarınızda söz almış bulunuyo
rum. 

Giresun'da 1962 yılında Kız Öğretmen Lisesi ku
rulmuştu. Sayın Ecevit Ortak Hükümeti döneminde 
de 2 yıllık Eğitim Enstitüsü kurulması sağlanmıştı. 
Eğitim Enstitüsü, Kız öğretmen Lisesi ile aynı bina
larda öğretim yapacaktı. 

(Yoklama Yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklama so

nunda görüşmeler için gerekli çoğunluğumuzun bu
lunduğunu saptadık, görüşmelere başlıyoruz. 

1975 - 1976 yılında Kız öğretmen Lisesi öğren
cileriyle, Eğitim Enstitüsü öğrencileri kardeşlik ve 
sevgi bağları içinde öğretim yılını tamamladılar. 
1976 - 1977 öğretim yılı için Türkiye'de eğitim ensti
tülerine, merkezî yerleştirme sınav ve puan sistemi 
terk edilerek, Ülkü Ocaklarına kayıtlı militanların alın
dığını gördük. Bunun için yapılan özel sınavlar biz
zat Millî Eğitim Bakanı tarafından iptal edildi. An
cak, ikinci kez yapılan sınavlar, yine aynı oldu ve 
daha çok sayıda ülkücü komandolar eğitim enstitü
lerine yerleştirildiler. 

Sayın milletvekilleri, Giresun küçük bir Anadolu 
ilidir. Giresun'da gençler, öğrenciler, halk birbirini 
tanır ve sever. Siyasal düşün ayrılıklarından ötürü 
kaba kuvvete baş vurulmaz. Hele hele cinayetler iş-
'enmez. İşte bu durum, bugünkü Cephe İktidarında 
Türkiye'ye faşizmi tüm yönleri ve uygulamaları ile 
getirme işini yürüten Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem ile Genel Müdürü Ayvaz Gökdemir'in Gire
sun'da faşist uşaklığını yapan Eğitim Enstitüsü Mü
dürü, Müdür yardımcıları, Giresun Eğitim Enstitü
süne, tamamı Giresunlu olmayan 90 yatılı kız öğren
ci ile, 600 kadar, tamamına yakını Giresun ve civar-
rındaki komşu illerden de olmayan erkek öğrenci al
dılar. Bu tarihe kadar hiç bir siyasal, ideolojik, kaba 
ve kanlı olaylar olmayan Giresun'da böylece Ülkü 
Ocaklarına kayıtlı, Giresun dışından getirilen eşkiya 
komandolar olaylar çıkarmaya başlamışlardır. 90 ka
dar dişi komando kız öğrencilerin, Kız Öğretmen li
sesinin yatılı kız öğrencilerine jiletle saldırmaları, bu 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 341 — 
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masum ve Ülkü Ocaklı olmayan öğrencileri yıldırıp, 
yatakhaneden, okuldan kaçırtıp, bu çocuklardan bo
şalan yerlere, binalara erkek komandoları yerleştir
mek içindir. Bu eyleme Enstitü Müdürü Nazım Çan
kaya,- Müdür Yardımcıları Hakkı Manavbaşı, Ali 
Ulusal, Öğretmen Emine Bayrak adlı faşist Ülkü 
Ocaklı Yönetici ve öğretmenler de katılmaktadır. 
Nöbetçi oldukları her gece bunlar, kız öğrencileri tek 
tek odalarına çağırıp telkin, baskı yöntemleriyle be
yinlerini yıkayıp şartlandırmaya çalışmaktadırlar. Bu 
işlen sonuç alamayınca, dişi komandoları, Kız Öğret
men Lisesinin yatılı kız öğrencileri üstüne jiletle sal-
dırtıp bu çocukları kaçırtmak, onlardan boşalan 
yatakhaneyi, eğitim enstitüsünün erkek komandola
rına vermek ve böylece Giresun'da başlattıkları olay
ları sürdürmek istemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, Giresun Eğitim Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı Ali Ulusal, daha önce görev yap
tığı Trabzon'da, ruhsatsız tabanca taşımaktan mah
kûm olmuşken, bir ay Önce aynı suçtan, yani ruhsat
sız tabanca taşımak suçundan Giresun'da da mah
kûm olmuştur. Bu adam, Giresun'da giriştikleri bu 
faşist eylemlere de bir isim takmıştır. «Biz, Giresun'u 
Türkleştiriyoruz» demiştir. 

Şimdi, Sayın Ali Naili Erdem'in, Ayvaz Gokde-
nıir'in koltukları kaharsm; Türkeş'i gerilerde bırak
mış görünüyorlar. Fakat biz, bu ülkeyi Edirne'den 
Kars'a, Giresun'dan Mardin-Diyarbakır'a, İzmir'den 
Hakkâri-Van'a kadar Türk ülkesi görüyoruz ve göre
ceğiz. Giresun bu ülkenin Türk illerinden biridir. 
Türk Kurtuluş Savaşma da iki gönüllü alayı ile ka
tılmıştır. Tüm halkımız gibi, Giresun halkı da özgür
lükçü demokratik parlamenter rejimden yanadır. Böy
le bir halkın oyu ile iktidar olmaktan umudunu yiti
ren Demire!, ne kadar Cephe Hükümeti içinde ihti
lâlci faşist unsur Türkeş'i tutarsa tutsun ve bu un
surun emrine Ali Naili Erdem, Ayvaz Gökdemir; 
Eğitim Bakanlığını verirse versin.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen toparlayın 
efendim. 

ORHAN YILMAZ (Devamla) — Türk halkını, 
Türk seçmenini sıkıyönetim tehditleriyle de sindire
meyeceksiniz; özgürlükçü parlamenter rejime sahip 
çıkmaktan alıkoyamayacaksımz. 

Bari bundan sonra hazine soygunlarınıza, ekono
mik başarısızlığınıza örtü olarak da gördüğünüz ma
sum Türk gençlerinin kanını akıtmayın. Kana bu
lanan elinizi kanla temizleyemezsiniz. Türk halkı bü-
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!' yük üzüntüsünü eşsiz vakan ardında tutarak genel 
seçimleri bekliyor. 

Saygıîar sunarım, teşekkür ederim. (C. H. P. sı
ralarından alkış'ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

2. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'in, 
milletvekili adaylarının psikiyatri muayenesine tabi 
tutulmasına dair kanun teklifi verildiği hakkında 
Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bir habere dair gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — 27 . 12 . 1976 günü çıkan Hürriyet 
Gazetesinde; Bundan böyle milletvekili adaylarının 
psikiyatri muayenelerinin yapılması konusunda bir 
haber üzerine, Adıyaman milletvekili Sayın Kemal 
Tabak söz istediniz. 

Buyuran efendim. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Oğuz Aygün'ü 

•gönder, Oğuz Aygün'ü, 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
27 . 12 . 1976 tarihli Hürriyet Gazetesinde, yani 

dünkü sayısında; bundan böyle milletvekili adayları
nın bir psikiyatri doktorunun muayenesinden geçme
sine dair bir yasa teklifinin, Sayın Oğuz Aygün, 
Sayın Mete Tan ve benim tarafımdan hazırlanarak 
Meclise verildiği haberi yayınlanmıştır. 

Böyle bir tekliften haberim yoktur, imzam da 
yoktur. Benimle ilgili kısmı asılsız. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sizi tebrik ede
rim öyleyse. 

KEMAL TABAK (Devamla) — Bu haber üze
rine, kendisi ile görüştüğüm gazeteci arkadaş, bu
günkü sayısında kendilerine yaptığım açıklama doğ
rultusunda konuyu benimle ilgili olmadığı şeklinde 
anlatacağına söz vermişti. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ama çıkmadı. 

KEMAL TABAK (Devamla) — Bugünkünü 
bekledim, maalesef Hürriyet Gazetesinde bu çıkma
dı. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Basın haysiyeti iş
te. 

KEMAL TABAK (Devamla) — Hürriyet Gaze
tesinde çıkmayınca, böyle bir açıklamayı huzurunuz
da yapma ihtiyacı duydum. 

Teşekkür ederim, sağolun. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tabak. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hürriyet Gazetesi- I 
ne hangi müeyyide uygulanacak, onu merak ediyo
rum. I 

3. — Çorum Milletvekili Kasım Parlar'm, Çorum' I 
un Alaca ilçesinde meydana gelen olaylar hakkında I 
gündem dışı konuşması. I 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Kasım Parlar, 
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen olaylarla 
ilgili olarak söz istediniz. I 

Buyurunuz efendim. I 
KASIM PARLAR (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 22-23 Aralık 1976 tarihinde Ço
rum'un Alaca ilçesinde cereyan eden olayları bilgile
rinize arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

22 . 12 . 1976 Çarşamba günü Alaca Lisesi tarih 
öğretmeni ve Ülkü - 1 JBaşkanı Ramazan Davuî, öz-
türk Özkan adındaki öğrenciye, koridorda, yakasın
daki Atatürk rozetini çıkararak yerine Bozkurt ro
zetini takmasını emretmiştir. Öğrencinin, Atatürk ro
zetini çıkartmayacağını, yakasına Bozkurt rozeti tak- I 
mayacağını söylemesi üzerine, öğretmen Ramazan 
Davut öğrencinin yakasındaki Atatürk rozetini çıka
rarak yere atmış ve öğrencinin tekrar almasına ma- I 
ni olmak maksadı ile rozeti çiğnemiştir. 

öğrenci ile öğretmen arasındaki bu tartışma ve I 
mücadele, Celâl Ünver, Fuat Şahin, Gazi Baklan 
adındaki öğrencilerin aracılığı ile yatıştırılmışsın 

Bunu müteakip lise öğrencilerinden Mustafa Çağ- I 
layan'm önderliğinde bir kısım öğrenciler okulda J 
toplanarak aynı gün şehre inmişler* çarşıda toplu şe- I 
kilde, «Bozkurtlar geliyor, komünistler Moskova'ya» I 
sloganları ile gösteride bulunmuşlardır. I 

Ertesi günü, yani 23 . 12 . 1976 tarihinde Cumhu- I 
riyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hayrettin Akyol, 
M. S. P. ilçe Başkanı Mahmut Güzel ve kalabalık bir 
veli grupu ilçe kaymakamına giderek bir gün evvelki I 
olayları anlatmışlar ve emniyet tedbirleri alınmasını I 
istemişleridir. I 

Bu görüşmenin yaplıdığı sıralarda saat 10 ilâ 10.30' I 
da, ikinci ders sırasında tarih öğretmeni İJlkü-1 Başka
nı Ramazan Davut Fardane Akpınar isminde öğren- j 
ciye, «Dersine çalıştın mı?» demiş, öğrenci de, «Fazla I 
çalışamadım hocam» demesi üzerine, öğretmen; bu- I 
rada huzurunuzda tekrarlanması mümkün olmayan j 
galiz, çirkin küfürlerle birlikte; «Tabiî çalışamazsın, I 
ama Ramazan hoca tayin edilsin» diye bağırırsın» di- I 
yerek öbür masadaki Fatma Akpınar, Şükran Bek- I 
taş, Gülhan Akpınar, Zehra Salma adındaki kız 
öğrencilere hitaben, «Mezhepsizler, komünistler, ba- j 
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na kimsenin gücü yetmez, ben sizin bilmem neyinize 
kazık çakacağım» şeklinde hitap etmiştir. Bu öğren
ciler alevidir. Öğretmen bunları muhatap almıştır, 
sınıfta bulunan diğer Alevî öğrenciler, hakarete uğra
yan 5 kız öğrenci ile birlikte, öğretmenin bu yasa dı
şı, ahlâk duşı, insanlık dışı sözlerine karşı koymuşlar
dır. 

Bunun üzerine öğretmen, sınıftaki tüm Alevî öğ
rencileri okuldan zorla dışarı atmıştır. Öğrenciler şi
kâyet için kaymakama başvurmuşlar, kaymakam 
«Defolun buradan, hepinizi ezdiririm» sözleri ile öğ
rencileri kovmuştur. Bu sırada Sünnî kesiminden Fev
zi Oğuz, İlhan Bayrak, Kadir Yöndem isimli şahıs
larla işbirliği yapan öğrenci Mustafa Çağlayan ve ba
zı öğrenciler, şehirdeki kahvelere dağılarak, halka; 
«Ne duruyorsunuz; mezhepsizler, Alevîler, komünist
ler okulu bastı, yürüyün» sözleri ile halkı tahrik et
mişler ve kahvelerden boşalan halk, temin ettiği taş 
ve sopalarla okula yürümüş, okulun yanındaki Ah
met Kaypak isimli bir Alevî vatandaşa ait büfeyi 
yakmışlar, yangına gelen itfaiye ekiplerini yangın ma
halline sokmamışlar, büfe etrafındaki Alevî vatan
daşlara ait birçok evi, bu arada Zeynel Çuhadar ve 
Ahmet isimli şahıslara ait otomobilleri tahrip etmiş
ler, bir kısım Alevî öğrencileri okulun pencerelerin
den aşağı atmışlardır. 

Oîay sırasında kaymakam, hiç bir emniyet ted
biri almamıştır. Daha önce tedbir istendiği halde, 
ancak saat 14.30 sularında vilâyetten gelen emniyet 
kuvvetleri olayı yatıştırmış, bu arada polis Ahmet 
ve jandarma başçavuşu Zeki, taş ve sopalarla yara
lanmışlardır. Halktan ve öğrencilerden de bir hayli 
yaralı vardır. Birisi Devlet Hastanesinde ağır yaralı 
olarak yatmaktadır, diğerleri evlerinde tedavi altın
dadır. 

Sayın milletvekilleri, olay tesadüfü çıkmamıştır. 
Olayın başlıca sorumlusu Millî Cephe Hükümetinin 
tertip ve tahrikleridir. Nitekim ilçede kaymakam 
M. H. P. yanlısıdır. Tarih öğretmeni Ramazan Da
vut M. H. P. yanlısı olup, kaymakam ile sıkı işbirli
ği halindedir. Olayları tahrik eden öğrenci Mustafa 
Çağlayan da, Çorum A. P. Milletvekili Yakup Çağ-
layan'm yeğenidir. M. C. Hükümetinin himayesi al
tındaki bazı idarecilerle kendilerine komando denen 
şahıslar, ülkemizde Atatürk rozetlerini yakalardan 
söküp ayaklar altında çiğneyebilmektedir. Tarihteki 
kanlı mezhep kavgalarını ülkemizde tekrar tahrik et
mektedirler. M. C. Hükümetnin Millî Eiğitim Baka
nı, Alevî - Sünnî ayrımını daha da artırıcı, tahrik edi-
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ci felsefe [kitapları bastırmakta; sonra da bu olay
ların sorumluluğunu başkalarının üstüne yıkmakta
dır. Basma ve kamuoyuna da yanlış ve yalan beyan
larda bulunmaktadır. Kamuoyu, Hükümetin üzün
tü verici, utandırıcı, yüz kızartıcı bu olaylar hakkında
ki düşünce ve girişimlerinin neler olduğunu ivedi ola
rak merakla beklemektedir. Başbakan ve Hükümet 
sözcüsünü bu konuda açıklamada bulunmaya davet 
eder, Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Parlar. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz bir nokta hakkında bir maruzatta bu
lunacağım. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Basında çı
kan ve Sayın Kemal Tabak arkadaşımızın kürsüde 
ifade ettiği hususu müteakip, İçtüzüğün 73 ncü mad
desi gereğince, konunun Yüce Meclisimizde açıklığa 
kavuşması lâzım. Milletvekili olup olmama konusun
da psikiyatri kliniğinden rapor alma gibi son derece 
hafif ve parlamenter sistemi kökünden zedeleyecek 
olan bir düşünce hususunda, geriye ismi kalan 2 A. P. 
milletvekili arkadaşımızın açıklama yapması ve bu 
noktada hassasiyetine saygı duyacağımız. Meclisi 
aydınlatması icap eder. Zira Büyük Millet Meclisi ve 
Parlamento.. 

B) TEZKERELER 

1. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, 
10/6 numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi (4/257) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sunuşlarımız 
var, okutup bilgilerinize sunacağım efendim. 

10/6, 10/9, 10/13, 10/14 esas numaralı Meclis 
Araştırma komisyonlarından istifa önergeleri vardır, 
sırasıyla okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10/6 Numaralı Komisyondan istifa ettiğimi arz 

eder, saygılar sunarım. 
Çorum 

Yasin Hatipoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Elâzığ Milletvekili Ömer Naimi Barındın, 

10/9, 10/13 ve 10/14 numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonları üyeliklerinden çekildiğine dair önergesi 
(4/258) 

BAŞKAN — Saym ölçen, söylemek istediklerini 
anladım; siz de her halde ifade ettiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tam bitir-
medim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym milletvekili arkadaşlarımı
zın, diğer iki milletvekili arkadaşımızın da, elbette 
gündem dışı söz isteyerek açıklamada bulunma hak
lan vardır. 

Teşekkür ederim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, konu son derece önemli, Parlamento ve parla
menter düzenin haysiyeti ile ilgili nazik bir konudur.. 

BAŞKAN — Saym Ölçen, önemini biz de kabul 
ediyoruz tabiî efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Böyle bir 
yasa teklifini düşünmek dahj Parlamentoyu hafife 
almaktır, millî iradeyi hafife almaktır, arz ediyorum 
Sayın Başkan. Görüşme açmanızı diliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Saym Başkan, 

Meclis başkanları olarak Meclis ile ilgili böyle lıay-
siyeîşlken bir mevzuda mutlaka gerekli işlemi yap
manız gerekir. Bu hususta ne düşündüğünüzü öğren
mek istiyorum. Başka türlü bu Mecliste toplantıya 
iştirak etmemiz mümkün olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, hassasiyetinizi anlı
yorum, sayın Başkanlık her halde ba konuda kendi
sine düşeni yapacaktır. Teşekkür ederim. 

VE ÖNERGELER 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10/9, 10/13, 10/14 Numaralı Komisyonlardan is

tifa ettiğimi ara eder, saygılar sunarım. 
ESâzığ 

Ömer Naimi Barım 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul-
ıraışaiî'. 

3. ~ Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, 6/401 
esas numaralı sözlü soru önergesinin gündemden çı
karılmasına dair önergesi (4/260) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geriye alındığına 
daık önerge var, okutuyorum : 

Milat MecîM Başkaırfığma 
Millet Meclisi gündeminin sözHi sorular kısmı

nın 271 nci sırasında bulunan 6/40(1 esas numaralı 
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Başbakandan sözlü som önergeme yazılı cevap al
dığımdan gündemden çıkarılmasını arz ederim. 

Saygılarımla* 
Bolu 

Abdi özkök 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. SözKi sora geri verilmiştir efendim. 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 6/408 
esas numaralı sözlü soru önergesinin gündemden çı
karılmasına dair önergesi. (4/261) 

BAŞKAN — Başka bir önerge vardır, okutu
yorum: 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
MiHet Meclisi gündeminin sözlü sorular kısmının 

278 nci sırasında bulunan 6/408 esas numaralı Köy 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

BAŞKAN — Bir Meclis Aktırması önergesi 
vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına < 
Eğitim, kültür ve gençlik sorunları ekonomik ve 

sosyal gelişme açısından da toplumun ve demokra
tik rejimin esenliği açısından da büyük önem taşır. 

Eğitim alanındaki yetersizlikler ve eğitim düze-
niyle kalkınma isterleri arasındaki uyuşmazlıklar, 
ekonomik ve sosyal gelişme yolunda karşılaşılan güç
lüklerin de başında gelir. Bu nedenle eğitim kurum
lan tüm yapısıyîe çağdaş, ileriye dönük, toplumun 
isterlerine cevap verecek nitelikte olması gerekirken 
Devlet, topluma biçim veren bu temel kuruma çağ
la bağdaşacak biçimde gereken özeni göstermemek
tedir. Eğitim elemanı yetiştirmede temel kaynaklar
dan biri olanı Öğretmen meslek liseleri, geri kalmış
lığa bir ışık olan m i eğitime ve halkın uyanışına 
damgasını vuran köy enstitülerinin sahip olduğu 
etkinliği kazanamamış, gün geçtikçe işlevini yapamaz 
hale gelmiştir. 

Bugün, bu kurumlar elde ettikleri yeni yapı ve 
yeni uygulamalanyle halkın, öğrencinin gözünden 
düşürmekte, saygınlığı kaybettirihnektedir. Zorun-

Işîeri Bakanından sozSi soru önergeme yssesh cevap 
aldığımdan gündemden çıkarılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 
5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 6/65 

esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına dair 
önergesi. (4/259) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin sözlü sorular bölümünün 9 ncu sıra
sındaki Ma'iye Bakanı ile ilgili sözlü sorumun (6/65) 
geri alıyorum. Gereğini saygı île arz ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

luk duymayan veliler bu okullara öğrenci göndermez 
olmuşlardır. Okullarda öğrencilerden bir kısmının 
boykot yapmasında rol oynanmış, eski saygınlığının 
geri getirilmesi ihtiyacı belirmiştir. Buralarda uygu
lanan yeni kadrolaşma ve sözde millîleşme adı altın
daki girişimler bu kurumları bir Ortaçağ eğitimi ku
rumu haline getirmiştir. Yine bu kurumlar, Hüma
nist insanlar yetiştirerek çağdaş, ileri toplumlar yara
tacak bir eğitim kurumu olması gerekirken, geri 
kalmış ya da gelişmekte olan toplumumuzun ister
lerine cevap verecek akılcı yöntem uygulaması ge
rekirken idarecisiyle, öğretmeniyle, personeliyle 
genellikle faşist kafalı insanlar yetiştiren merkez
ler haline gelmiştir. Basında yer alan haliyle, çevre 
halanda bıraktığı izlenimle toplumun büyük kesi
minden kopmuştur. Bir eğitim kurumu olmaktan 
öte bir küçük maceracı partinin yan kuruluşu olan 
Ülkü Ocaklarının şubesi haline getirilmiştir. Bura
larda demokratik eğitim sistemi uygulanmıyor, öz
gür eğitim yapılmıyor^ Tersine özgür düşünce öl
dürülüyor. Seven sevilen insanlar değil, korkulan 
ve korkutan insanlar yetiştiriliyor. 

Cephe iktidarının genel tutumu içindeki yeni 
yönetmeliklerin yeni sınav uygulamalarının, kadro
laşmadaki partizan girişimlerinin tüm öğretmen mes
lek liselerinde yarattığı bunalıma örnek olarak An
takya Aksu Öğretmen Meslek Lisesinde görüldüğü 
söylenen, basında yer alan ve çevre halkında tepki
lere yol açan aşağıdaki husuiar dikkate değer gö
rülmüşün. 
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1. Yöneticiler ve bir kısım öğretmenler okulda 
devrimci öğrencileri döverek, kovarak, baskı yapa* 
rak öğrenim yapmalarını engellemişlerdir. Uydur
ma nedenlerle bir kısım öğrenciyi okuldan çıkar-
mışîardu^ 

2. Okulda çağla bağdaşmayacak, gelişen halk 
düşüncesiyle uyuşmayacak söven duygulu kafatasçı 
gençlik yetiştirme tuzakîanmaktadır. 

3. Çevre halkının şoven ve dinsel duyguları 
tahrik edilerek, aldatılarak devrimci kesime saldır-
tılmdktadır. 

4i Öğrenciler arasındaki düşün ayrılığı, çev
reye yansıtılmakta, halk içinde bölünme ve çatışma
ya neden olmaktadır. 

5. İnsan sever, barışçı birer eğitimci olması ge
reken öğrencilerin çevredeki bazı işçi grupları ve 
Ülkü Ocaklı komandolarla işbirliği yapıp devrimci 
avına çıktıkları gece baskınlarında vurucu güç ola
rak kullanıldıkları maceracı bir partilinin miting ve 
gösterilerinde onların militanlığını yaptıkları, onlar 
adına baskı kullanarak para topladıkları, idarecile
rin ve bazı öğretmenlerin de bu yasa dışı tutumlara 
önderlik ettikleri, 

6w Yöneticilerin ve bazı öğretmenlerin desteğiy
le okula, yasaklanmamış gazete, dergi ve kitapların 
sokulmadığı, buna karşın aşın sağ basının sokul
duğu, Cumhuriyet, Milliyet gazetesi okuyan öğren
cilerin dövüldüğü, 

7. Öğrenci olmayan faşizan tutumla gençlerin 
gece - gündüz okula alındıkları militarist genç yetiş
tirdikleri, 

8. Okul, bina ve salonlarında Bozkurt resim
lerinin Atatürk resmi yerine kullanıldığı, 

9. Özellikle yönetici odalarında Atatürk dev
rimlerine ters düşen kaderciliği yeğleyen, Arap harf
leriyle yazık sözlerin, panoların duvarlara asıldığı, 

10. İdarî yürütmede, ders dağıtımlarında yolsuz
luklar yapıldığı, okul vasıtalarının özel işlerde kul

lanıldığı, döner sermaye hizmetlerinde yolsuzlukla
rın yürütüldüğü, 

11. İhale işlerinde usule uymadığı, öğrencile
rin karşılıksız olarak müteahhit işlerinde çalıştırıldığı, 

12. Okulda yetiştirilen ürünlerin bel i kişiler 
tarafından okul zararına kullanıldığı, okul deposun
da bulunan besin maddelerinin ihmal içinde çürüyüp 
devletin zarara sokulduğu, 

13. Okulda eğitim ve öğretime çağdaş bilim ve 
teknoloji açısından değil de dokuz ışık açısından ba
kılıp öğrenci yetiştirildiği basında ve çevrede yaygın 
hale gelmiştir. 

Yukarda tespit edilen hususların aydınlığa ka* 

vuşması ve gereken önlemlerin zamanında alınması 

için öğretmen meslek liseleri ve bu arada Antalya 

Aksu Öğretmen Meslek Lisesindeki uygulamalar 

hakkında Anayasamızın 88, İçtüzüğümüzün 10ı2 -

103 ncü maddeleri gereğince Meclis Araştırması açıl

masını arz ederiz. 

Antalya Milletvekili 
Fahri Özçelik 

Bohı Milletvekili 
Abdi Özkök 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

Ankara Milletvekili 
Y. Ziya Yağcı 

Tokat Milletvekili 
Haydar Ulusoy 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Hatay Milletvekili 
Sabrı İnce 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Trabzon Milletvekili 
Âdil AH Cinel 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

6. — Kamu kuruşlarına yurt dışından yapılan 
alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve fir
maları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konularını açık
lığa kavuşturmak amacıyle kurulan Araştırma Ko
misyonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin inceleme
lerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine 

gönderilmesine dair (10/79-) numaralı Araştırma Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/760) 

BAŞKAN —- Sayın milletvekilleri, (10/79) esas 
numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığımı!, Ko
misyon adına bilgi toplamak için, bir grup üyenin 
yurt dışına çıkmasına izla veriSmesine dair tezkeresi 
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üzerinde, İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesi uyarınca 
görüşme açılmıştı. 

Bu görüşmelerden bir kısmı geçen birleşimde sür
dürülmüş; ancak o birleşimde tüm istemler tamamla
namamıştı. 

/. _ İçtüzük hükümlerine göre, Araştırma Ko
misyonunun Türkiye hudutları dışına çıkmak sure
tiyle yabancı ülkelerde de araştırma yapmaya yetkisi 
olup olmadığı hakkında. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, usuîe müteallik söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim usul? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efendim, 
geçen ceüsede sayın Başkanlık bu konuyu vazederken, 
komisyonun araştırma yetkilerinin Türkiye hudutları 
içerisine inhisar ettiği kanaatinde olduklarını, Türkiye 
dışında araştırma yapıp yapamayacakları konusunda 
müzakere açtığını beyan ettiEer. 

Geçen cefeeden şu ana kadar, sanki komisyon 
Türkiye hudutları dışında da araştırma yapabilirmiş-
cesine, tefrik edilen heyetin Amerika'ya gitmesi mi 
lâzım, gitmemesi mi Eâzım, konusu müzakere edilme
ye devam ediliyor. Usulsüzlük burada. 

Evvelâ, konunun, Araştırma Komisyonunun araş
tırma için Türkiye hudutları dışına çıkma yetkisi var 
mı, yok mu olması gerekir. Yüce Meclisin buna evvelâ 
karar vermesi lâzım; yanılmıyorsam İçtüzüğün 103 
maddesi gereğince. Ondan sonra gidip gitmemesi ba
his konusu olabilir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, ifade buyurduğunuz 
hususa katılmamak mümkün değil. Ancak, geçen cel
se uygulanan usul, İçtüzüğün 73 ncü maddesi muva
cehesinde müzakere açılarak, sonucunda, usuîü bir
likte hal yönünde tecelli etmiş bulunuyor. 

Hal böyle oîunca, bu celse yeniden bir usu! mü
zakeresi açılmasının gerekliliğine ben katılmıyorum. 
Çünkü, Yüce Meclisin vereceği karar sonucunda hem 
ifade buyurduğunuz usul meselesi haSedâîmiş olacak, 
hem de Meclisimizin bu yöndeki esas baklandaki ka
ran ortaya çıkacaktır. 

Buna rağmen ısrar ediyorsanız; bir usul mesele
sidir, size söz vermek zorundayım. 

Buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Geçen birleşimde dört sayın grapa ve komisyon 
ve kişisel ©'arak bir sayın üyeye söz verilmişti. 

Şimdi, Hükümet adına sayın Adalet Bakanı söz 
istemektedir; kendisine söz vereceğim. 

Araştırına Komisyonunun, Lockheed rüşvet oîayı 
koşusunda mahallinde inceleme, araştırma yapmak 
üzere, kendi içinden tefrik ettiği heyeti Amerika'ya 
göndermesi konusunda karar vermesi üzerine Mecli
sim'İzde bir müzakere açılmıştır. Sayın Başkanlık mü
zakere konusunu aynen şöyle vazetmiş bulunmakta
dır: «İçtüzüğümüze göre, araştırma komisyonlarının 
araştırma yetküerini Türkiye hudutları içerisine mün
hasır oüarak anlıyoruz biz Başkanhk olarak. Türkiye 
dışında komisyonun araştırma yetkisinin olduğu ka
naatinde değiliz. Bu bakımdan müzakere açıyorum», 
denilmiştir. 

Şu hale göre, benim araladığım kadariyîe ve sanı
rım doğrusu da butîur, evvelâ Yüce Meclisin müza
kere etmesi lâzım ge'en konu, Başkanlığın sunuş şek
line göre, Araştırma Komisyonunun İçtüzük hüküm
lerine göre Türkiye hudutlarmm dışına çıkmak sure
tiyle yabancı ülkelerde araştırma yapmaya yetkileri 
var mıdır, yok mudur? Yüce Meclisin evvelâ hallet
mesi gereken konu budur değer arkadaşlarım. Eğer 
b j konuda müzakere devam etseydi, Meclisimizde 
grupları adına söz a'an sözcüler ve kişisel! görüşlerini 
söyleyecek arkadaşlarımız hiç şüphesiz bu istikamet
te beyanda bulunacaklardı. 

Değerli arkadaşlarım, benim kanaatime göre, 
Türkiye Millet Meclisinden çıkan bir Araştırma 
Komisyonunun araştırma yetkisi, İçtüzüğümüzün sarih 
hükümlerine göre, Türkiye hudut'an içerisine mün-
hasırdu. Bunun dışmda, Türkiye hudutları dışına çık
mak suretiyle aynen Türkiye'deki yetkileri üzerinde 
toplamış bir komisyon olarak, Türkiye dışında, ya
bancı ülkelerde araştırma yapmasına Devletler Umumî 
Hukuku bakımından imkân ve ihtimal yoktur de
ğerli arkadaşlarım. Şimdi, imkân olmayan bir konu
da, «Heyet gitsin mi, gitmesin mi» müzakeresini ya
pıyoruz biz. Şu ana kadar söz alan arkadaşlarımız; 
grup sözcüîeri ve şahsı adına konuşan sözcü arka
daşlarımız; heyet gitsin mi, gitmesin mi, giderse ne 
olur, gitmezse ne olur.. Giderse Lockheed olayının 
açıklığa kavuşturulması bakımından faydalı olur mu, 
yoksa hiç bir netice alamadan bu komisyonun seçtiği 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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heyet geri rai döner diye, bunun müzakeresi yapıldı., 
bunun mütalâaları bildirildi. 

Evvelemirde değerli arkadaşlarım, içtüzüğümüze, 
göre, Araştırma Komisyonundan gidecek oSan bu he
yetin, komisyona niyabeten gideceğine göre, yurt dı
şında aynı yetküerîe araştırma yapmaya yetkisi var 
mı, yok mu? Yüce Meclisin halletmesi lâzım gelen 
konu budur. Kanaatimce • de Yüce Meclisin içinden 
çıkmış olan böyle bir heyetin, yurt dışında* yabancı 
ülkclerdede aynı yetkilerle, yani Türkiye içindeki yet
kilerle bir araştırma yapmaya yetkisi yoktur. 

Konuşan birçok değerli sözcü arkadaşlarımız, baş
ka ülkeleri örnek vererek, heyetler gönderiMiğî.î?i söy
lediler. Bu, doğrudur arkadaşlar. Komisyon Başkam 
o!an arkadaşımız, başka üîkelerin, özellikle Hollanda 
ve Japonya'nın konuyu böyle hallettiğini söylediler. 
Doğrudur arkadaşlarını, bir heyet gönderdiler; ama 
bu heyet araştırma komisyonu heyeti olarak gitmedi, 
araştırma heyeti olarak oraya gitmedi. O devletlerin 
Amerika Hükümeti ile yaptıkları anlaşmada koyduk
ları özel hükümlere müsteniden gittiler arkadaşlar ve 
parlamento içerisinde seçilerek gittiler. Yoksa araştır
ma komisyonu olarak gitmedi, araşlsrma yapmak üze
re gitmedi. 

Şimdi bizdeki, Araştırma Komisyonu olduğu için 
efendim, ben «Araştırma Komisyonum şeklinde ifade 
ediyorum. Binaenaleyh, bu konu halledilmeden de
ğerli arkadaşlarım işin esasına girilemez. Ben, Yüce 
Meclise ve Başkanlığa bu görüşlerimi arz etmek üze
re söz aldım. 

Hepinize teşekkür eder, saygslar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Lehte Sayın Aİtmsoy, buyurunuz efendim. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarun; 

Benden evvel usul hakkında görüşlerini arz eden 
sayın Yağeı'ya bazı noktalarda katılmak mümkün. 
Ancak bazı hususlardaki kıymetli fikirlerine esas olan 
bir evvelkâ toplantıdaki Yüce Meclisinize bendeniz ta
rafından ifade edilen bazı liususîarm yanlış anlaşıldığı 
kanaatindeyim. Bunları tasrih etmek için huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisiniz bu Araş
tırma Komisyonunun teşkili sırasında Komisyonun 
çalışına müddetini ve çalışacağı yerleri karara bağ
ladı. Bu kararınızda, Komisyona 3 ay müddetle ça
lışma yetkisi ve Ankara dışında da araştırma yetkisi 
verildi. Hatta bu müzakere sırasında bir sayın üye ta
rafından, yerinden «yurt dışı da dahil mi?» diye bir mü

dahale vaki oldu ve bu müdahaleye karşılık da Başkan-
hfs, «hayır, yurt dışı mevzuubahis değildir» diye zapta 
geçen bîr ifadede bulundu, ©endeniz geçen celsede 
Yüce Heyetinize meseleyi vazederken bu noktaya 
işar©! ettim : «Bizim kanaatimiz, Yüce Meclisin bu 
Araştırma Komisyonuna Ankara dışımda, fakat yurt 
içinde araştırma yetkisi verdiği kanaatindeyiz. Şimdi 
Başkanlığa bir müracaat vakidir. Bu müracaatta, 
Araşîırma Komisyonu 6 kişilik bir heyetin yurt dı-
şana gitmesi için m.n istiyor. Bu meseleyi huzurunuza 
getiriyorum. Kanaatımızda budur Başkanlık ola
rak. Şimdi siz bu hususta dilersemz yetki verirseniz 
gider, dilerseniz yetki vermezsiniz gitmez» şeklinde 
vazetmiştim. Meseleyi yine da böyle anlıyorum. An
cak, sayın Yağcı'nın yine de haklı olduğu bir taraf 
var. Bu meseleyi İçtüzüğün usule taalluk eden 64 ncü 
mn[Meşine göre müzakere etmek mevzuubahis ola
bilirdi veya 73 ncü maddeye göre meseleyi tamamen 
Meclisin esas meselesi kabul ederek daha geniş gö
rüşme imkânı temin edilebilirdi. Bendeniz ikinci şıkkı 
şunun için tercih etlim : Hakikaten mesele mühimdir, 
bu Araştırma Komisyonu için mühim olduğu kadar, 
bunda1» sonra Yüce Meclislerde kurulacak araştırma 
komisyonları için de mühimdir. Burada alacağınız 
karar bir teamül olacaktır. Sonradan tıpkı İçtüzük 
maddesi] gibi uyulması lâzım gelen bir karar olacaktır. 
Bu bakımdan daha enine boyuna görüşülsün, daha 
etraflıca tetkik imkânı bulunsun diye, daha geniş mü
zakere imkânı veren 73 ncü madde istikametinde 
bir müzakerenin açılmasını meselede daha uygun mü
talaa ettim. 

Sayın Yağcı'nın itirazları o görüşmede de vaki 
oldu. Bu husustaki kanaatkarımı arz etmiştim. 

73 ncü maddeye göre görüşme mevzuubahis oldu
ğu içindir ki, sayın Komisyon Başkanı buraya çıkıp 
meseleyi enine boyuna anlatma imkânına sahip oldu. 
Ş'mdi yine 73 ncü maddeyle görüşüldüğü içindir ki, 
sayın Bakan biraz, sonra kürsüye gelip, meseleyi kendi 
açısından anlatma imkânı bulacak. 

Halbuki sayın Yağcı'nın arzu ettikleri gibi 64 ncü 
maddeye göre meseleyi sadece usul meselesi yapsay-
dık, lehte aleyhte ikişer kişiye söz verme imkânı ola
caktı. Sayın nsüleitvek'ilîeri, komisyon, bakan ve hü
kümet diye tefrik yapılma imkânı da olmadığı için, 
rîörî saya? milletvekili kallcıp lehte aleyhte söz iste-
**vş olsaydu, Hükümetten ve Komisyondan izahat 
• ^ . â m oîtnayacakh. O zaman da bazı sayın üyeler 
'İltJîs edeceklerdi; «Hükümet ne diyor, Komisyon ne 
diyor, bir de onları dinleyelim» diye. Bir başka usul 
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müzakeresi münakaşası açılması ihtimali olacaktı. 
Bunu da önlemek için bu yolu tercih etmiştik. 

Sayın Başkan kaldığı yerden devamı emir buyur
dular, Böylece neticelenirse, sanıyorum daha sıhhatli 
bir karar alma imkânı hulur Yüce Meclis. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim saym AMmsoy. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Saym Baş-

kan, bir hususu öğrenmek isliyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efendim, 
bundan önceki toplantıda, 73 ncü madde gereğince 
genel bir müzakere açıldı. Bu müzakereler belli bir 
safhaya ulaştığı noktada, bugün zahâliniz, o işlem 
tamanılanınadan 64 ncü maddeye göre ikinci bir işle
me başladınız. Şu anda da Komisyonun Amerika'ya 
gidip gitmemesi konusu değil, Amerika'ya gitme ko
nusunda bir yetki vermenin usul ve mevzuata uygun 
olup olmadığı konusunu eîe aldınız. Bir kişi lehte 
bir kişi aleyhte komisin. Yani birinci muamele ya
rım kaldı, ikinci bir muameleye başladınız. Şimdi za-
tıâlinizden şu hususu öğrenmek istiyorum : Bu 64 ncü 
madde gereğince açtığınız müzakerelerde söz alan bu
lunmaz veya söz alanlar tamamlanırsa, evvelâ bumı 
mu oya sunacaksınız? Şnyet burada, bu usul bakımın
dan böyîe bir mesele müzakere edilemez diye, usule 
aykırıdır ûiyz karar verilirse, dün başlanan işlem bı
rakılmış mı olacak? Bu hususta lütfen bir açsklama 
yapmanızı rica ediyorum ve orsa göre ben de isleye
ceğim sözü tayin etmek durumunda olacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim saym Boz-
beyli. 

Biliyorsunuz İçtüzüğümüzün 64 ncü maddesine 
göre görüşmeye yer olup oteıamas?, Başkanı günde
mi veya Millet Meclisi çalışma usullerine uymaya da
vet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi 
usule ait konular Başkanlığa intikal ettiği takdirde, 
Başkanın bu konuda kendi takdir yetkisini kullanınak-
sızın usulü öne alma mecburiyeti vardır. Buraya ka
dar arz ettiğim husus tamam her haMe. 

Müzakerelerin yarım kaldığı noktada sayın Yağcı 
meselenin bir usul meselesi olduğunu, Bsşkanlüğın 
uygulamasının yanlış olduğunu ifade buyurdular. Ben 
Başkanınız olarak bu usul hakkındaki isteği reddetme 
imkânına sahip değilim. Onun için sayın Yağcı'ya ve 
sayın Alhnsoy'a söz verdim. Usul müzakereleri so
nunda ortaya çıkacak olan sonuca göre Başkan, bili
yorsunuz, ya kendi görüşünü, görüşümle her hangi 

bir değişiklik olmadığını, ki bir celse evvel yöneten 
arkadaşımın görüşünü burada devam ettirmek zorun
da olduğum için ya görüşümü aynen muhafaza ede
cektim, veya etmeyecektim. Herhangi bir hata yap-
mışsak oradan döneceğiz. 

Şimdi söz alan bulunmazsa, bendeniz bu konuda
ki görüşümü arz edeceğim efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Benim de 
bir maruzatım var; bu konuda aleyhte saym Yağcı 
gîbi konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda aleyhte söz istiyorsunuz, 
elbel-îe efendim, buyurunuz. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Konuyu dağıtmadan hukukî bir çerçeve içine al
mak zarureti, iki günden beri devam eden müzakere
lerle aşikâr olarak ortaya çıkmıştır. Komisyonumuzun 
yetkisi Türkiye hudutları içinde midir, yoksa Ameri
ka'ya da bir heyet gönderilmesi halende Amerika'da 
da kendisi yetkili olacak mıdır? Soru budur. Bu so
runun. cevabı da, münhasıran Türkiye ile Amerika 
B'jSeşik Devletleri Adalet Bakanları arasında karşı
lıklı olarak imzalanan ve Hükümetimizce bir kararna
meye bağlanarak kamuoyuna ilân eddlen anlaşma 
metninde yazılıdır. Anlaşma metninin 4 ncü madde
sinde diyor ki (metni resmî gazeteden okuyorum) : 

«5 nci madde hükmü müstesna olmak kaydı ile 
(Bu istisnayı biraz sonra arz edeceğim) bu usullere 
uygun olarak taraflarca verilen her türlü bilgi ve ta
raflar arasında bu bilgilere ve söz konusu usullerin 
uygulanmasına ilişkin bütün haberleşmeler her iki ta
rafça glzî'i tutulur ve üçüncü tarafa veya tarafların 
adlî kovuşturma iîe sorumlu olmayan resmî makam-
îarma açıklanamaz.-» 

Bu, Türkiye ile Amerika arasında yapılmış olan 
anlaşma metninin 4 ncü maddesinde*! İr. Söz vermişiz, 
anlaşmalar kanun hükmündedir, bizi de bağlar. Bi
zim Adliye Bakanlığı, tedarik 'ettiği bilgilerin hiç bi
risini, adlî kovuşturma iîe görevli olmayan her hangi 
bir resmî makama açıklayamayacaktır. Ancak soraş-
turma tekemmül eder de yargılama safhasına geçer
se, yargılama safhasında da bu bilgiler yargı merciine 
intikal ettirilebilecektir. İşte, «5 nci maddenin hükmü 
müstesna olmak kaydıyla» sözünde ifade edilen istis
na budur. Soruşturma sonuçlanıp da yargılama saf
hasına intikali halinde, oraya da bu bilgi verilecek
tir. 5 nci maddede ba yazıîıdsr. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi bazı arkadaşlar 
diyor ki; Meclis Başkanlığı Amerika Temsilciler Mec-
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lisi Başkanlığına yazı yazacak, bizim heyetimizin de 
Amerika'da görev yapması, tahkikat yapması imkânı 
için bazı temaslarda bulunacak. Evvelâ, Amerika'da 
bu konu Senato tarafından ele alınmıştır. Bizim Mec
lis Başkanımız Amerika'daki Senato Başkanına değil, 
her halde kendisine paralel bir vazife yapan Temsil
ciler Meclisi Başkanına yazı yazabilir. Oysa Amerika' 
da bu Senato tarafından ele alınmıştır. 

İkinci bir hususu size arz edeceğim : Bu anlaşma, 
yani biraz evvel metnini okuduğum 8 temmuz tarihli 
anlaşma, henüz aktediimeden evvel, Komisyona sa
yın Seyfi Öztürk tarafından yazılmış bir yazı vardır. 
Bu yazıda diyor ki; Biz Amerika ile temas halindeyiz. 
Bu temaslarımızın sonunda bu bilgilerin teatisi ile il
gili bir anlaşma yapmak istiyoruz. Yalnız, diyor, bu 
anlaşmayı yapmak için Amerika ile temasa geçtik. 
Amerika bize, siz bize Türkiye'de tahkikat yapma 
imkânını tanıyınız diye bir talepte bulundu. Biz de 
kendilerine, biz yabancı bir devletin temsilcilerine 
Türkiye'de tahkikat yapma imkânı tanıyanlayız; bu 
bizim hükümranlık haklarımıza aykırıdır diye cevap 
verdik - haklı olarak cevap Vermişler - bunun üzerine 
bu işten vazgeçildi; karşılıklı anlaşma başka ö'çiiîer 
içinde yapıldı, diyor. 

Şimdi, sayın Seyfi Öztürk'ün Komisyona yazdığı 
ve biraz evvel ifade ettiğim hususu okuyacağım : 
Amerika Birleşik Devletleri... 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyîi, bir dakikanızı alabi
lir miyim? 

Efendim, usul hakkında söz istediniz zatıâh'niz; 
işin esası hakkında konuşuluyor gibi geîiyor Başkan
lığınıza. Rica edebilir miyim lütfen usul üzerinde... 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Açıklaya
yım. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz efendim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Tamamen 
usulün içindeyim Sayın Başkanım. Ben, bu Komis
yonun, yeni bir anlaşma yapılmadığı takdirde ve an
laşmayla Komisyona, Amerika'da soruşturmayı de
vam ettirme yetkisi verilmediği alkdirde, Amerika'
ya gidemeyeceği mütalaasmdayım. Bunun da usulü öl
çülerini ortaya koyuyorum. 

Aziz arkadaşlarını, işte, «Meclis Başkanımız Ame
rika ile temas edecek, Komisyonumuzun da Ameri
ka'da görev yapmasına imkân hazırlayan bir me
tin hazırlanacak» sözü geçiyor gazetelerde, feuma ce
vap olarak diyorum ki, Amerika bu ihtiyacı duymuş, 
demiş ki: «Bana imkân verin, sizin memleketinizde 
ben bu soruşturmayı devam ettireyim, karşılıklı ola

rak siz de bizde devama ettirin. «Ve biz bunu kabul 
etmemişiz. İşte Sayın Seyfi öztürk'ün mektubunda
ki bu bölümü okuyorum, bölüm aynen şöyledir : 

«Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye yap
tığı öneride ise, yukarıda işaret edilen kayda uyularak, 
tahkikatın Türkiye'de Amerikan makamlarınca yürü
tülmesinin zorunlu olması halinde, bu makamların 
tanık ifadesi alma hakkına sahip kıhnması ve bunun 
Türk Devletince tekabbüî edilmesi ön şartını ileri sür-
müşîür. Bu talep, iç hukukla yakından ilgili olduğu 
gabi, hangi sebep ve şart altında olursa olsun, yar
gı hakkının kısmen devri niteliği taşıdığından, konu 
üzerinde hassasiyetle durulmuş ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin önerisinin mevzuatımızla uygun hale ge
tirilmesi istenmiştir. Karşılıklılık esasına uyulmak 
kaydiyîe, dahi olsa, ancak yargı yetkisinin yabancı 
bir ülkenin soruşturma makamıyle paylaşılması veya 
o yeîkâıin sınırlı da olsa devri mer'i kanunlarımıza 
göre mümkün değildir.» Bu cevap, Sayın Seyfi Öz
türk'ün Komisyona yazdığı mektuptaki metindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde anlaşma ile tes
pit edilen metne göre, Amerika'dan buraya gelecek 
Olan Lockheed yolsuzluğu ile ilgili olan bütün bel
geler, münhasıran adlî kovuşturma ile ögiü makam
lara tevdi edilecektir. Bunun dışında hiç bîr makama 
tevdi edilemez. Bu sarahat vardır. Yeni bir anlaşma 
yoluna gidilse dahi, bu anlaşmanın .yolunu açmak 
için Amerika teklifte bulunmuş, Japonya'da İtalya'da, 
Hollanda'da olduğu gibi; «Gelin bunu karşıhşlı, her 
türlü tahkikatı iki memlekette yapma imkânını vere
cek şekilde yapalım» demiş, bizim Hükümetimiz bu
nu kabul etmemiş. 

Şimdi, benim kaygım ve korkum şu: Bu anlaşma
nın biı- hükmü daha var. Ya bu gizliliğe riayet edil
mezse ne olur? Yani, ya Adalet Bakam kendisine 
tevdi edilen bilgileri adlî kovuşturma i!e görevli olan 
makamların dışında bir yerde açıklarsa ne olur? An
laşmada diyor ki; 

«Bu halde, verilen bilgiler geri istenir. Verilmemiş 
olanlar da verilmez.» diyor. İşte o zaman iş temelli 
karanlıklara gömülecektir. 

Sayın Adalet Bakam açıklama yaptı Diyor ki: 
«Bakan seviyesinde listede hiç kimse yok.» Bu sadece 
listede ismi olmayanların açıklanması demektir. Lis
tede ismi olanlar, temelli karanlığa gömülmüş ola
caktır. 

Bu konu belki enine boyuna görüşülmelidir, fa
kat önce usul meselesi halledilmelidir. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayısı Bozbeyli. 
Değerli arkadaşlarım, geçen celseyi yöneten Baş

kan arkadaşını, meseleyi Genel Kurulan önüne koyar
ken şöyle bir açıklama ile durumu huzurunuza ge
tirmiş bulunuyor: Yüce Meclisinizin daim evvelce bu 
Komisyonun- çalışmaları hakkında, bu kararan -> ki 
o karardan bahsediyor - görev yapma sahası olarak 
Ankara dışında ve fakat yurt içinde kabul etmek
tedir. 

Onun için yurt dışma bir grup Komisyon üye
sinin gitmesinin irakânuun bulunmadığı kanaatin! taşı
dığım ifade ediyorlar. Ondan sonra, «İçtüzüğümüzün 
103 ncü maddesinde aksine, sarih olarak ifade eden 
bir hüküm yoktur.» diyorlar. 

Hal böyle olunca, Başkanlığın geçen celse yürüt
tüğü yokla ve uygulama biçiminde de herhangi bir 
hatayı görmek mümkün değil. Çünkü, gerçekten bu 
Komisyonun çalışmaları hakkında Yüce Meclisimiz 
daha evvelce karar verirken, yurt içinde; fakat An
kara dışında da çalışma imkâmnı Komisyona vermiş 
bulunmaktadır. 

IV. — BAŞKANLİĞİN GENEL 

6. — Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan 
alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve fir
maları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konularını açık
lığa kavuşturmak amacıyle kurulan Araştırma Ko
misyonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin inceleme
lerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine 
dair 10/79 numaralı Araştırma Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi. (3/760) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz 
efendim. 

Söz sırası, Hükümet atlına. Adalet Bakanı Sayın 
İsmail Miiı'tüoğlu'nun, buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜ® ĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Bir müddetten beri, kama kuruluşlarınca yurt 
dışında yapılan alımlarda yolsuzluk yapîldığma dair 
iddiaları araştırmakla görevli Soruşturma Komisyo
nunun, Lockheed Amerikan şirketi tarafından ülke
mize yapılan satışlarla ilgili belge ve bilgileri temin 
amacıyle, içinden seçeceği bir heyetin Amerika'ya 
gönderilmesine dair yaptığı teklifin, geçen oîurum-

Şimdi Komisyon, yurt dışmda bir grup arkadaşın 
inceleme yapması lüzumuna inandıklarını ve bundan 
dolayı da Genel Kuruldan izin istediklerini ifade eden 
bir tezkere getirmiştir. 

Konuyu; Başkanlık, usul meselesini, işin esası 
içerisinde halletme yönüne gitmiştir ve kanaatimce bu 
doğrudur; çünkü, Genel Kuruulmuzun bu Komisyona 
yetki verip vermeme hususunda tam bir salâhiyeti 
vardır. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

da huzurlarınızda müzakere edilmiş bulunması vesi
lesiyle, sizleri aydınlatacak bazı bilgileri arz etmeyi 
vazife addettiğim için huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. 

Yüksek malûmları' bulunduğu üzere, uçak imal 
eden bazı Amerikan şirketlerinin, satış işlemleri sı
rasında rüşvet dağıttıklarına dair Amerika'da teves
sül olunan soruşturmalarla ilgili bilgilerin basında inti
şar etmesi ve bu meyanda memleketimize yapılan 
uçak satışı işlemlerinde de rüşvet verildiğinin ifade 
edilmiş bulunması karşısında, yetkili Cumhuriyet 
savcılarımız derhal gerekli kamım soruşturmaya te
vessül etmişlerdir. 

Bu soruşturmalar sırasında, lüzum görülen bil
gi ve belgelerin celbedilmesi için Bakanhğımıza vaki 
müracaatlar Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilmiş ve 
bu suretle tedarik olunan bilgiler yine Bakanlığımız 
aracîhğıyle, soruşturmayı yürüten tahkikat mercileri
ne tevdi olunmuştur. Müteakiben, Amerika'da bulu
nan şirketlerinin, çeşitli ülkelere dağıttıkları rüşvet
ler dolayısıyle yapılan tahkik işlemlerinde talep olu
nan bilgi ve belgelerin, ilgili ülkelerle, Amerika Ada
let Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek bir me-

Görüşmeler sonunda Genel Kurulumuz görüşmele
rin ışığı altında Komisyona ya, «Yurt dışına gidecek
sin, gidebilirsin» diyecektir; yahut, «gitmeyeceksin» 
diyebilecektir. Çünkü, İçtüzüğümüzün 103 ncü mad
desinde, komlsyoıılannnzm Türkiye dışında görev 
yapmayacağına dair herhangi bir açıklama yoktur. Her 

j komisyonu, Başkanlık, kendi bünyesi içerisinde mü-
[ to'iıa etmekte ve yurt içinde ve yurt dışmda, Millet 

Meclisinin vereceği yetkiye göre çalışabileceği kanaa-
! tini taşımaktadır. Bundan dolayı görüşmelere kaldığı

mız noktadan devam edeceğiz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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kanizma dairesinde ve mütekabiliyet esasına göre, 
soruşturmayı yürüten ülkelerin adlî mercilerine intikal 
ettirilmesinin söz konusu bulunduğu; bu itibarla, ül
kemizde yapılmakta olan tahkikatlar dolayısıyle vaki 
olacak taleplerin de, emsalleri gibi, bu konuda Ame
rika ile yapılacak anlaşma dairesinde ve ilgililer hak
kında, iş mahkemeye intikal edinceye kadar gizliliğe 
riayet olunmak kaydıyle yerine getirilebileceği; bu 
itibarla da, Amerika Adalet Bakanlığı ile Bakanlığı
mız arasında bu anlamda bir anlaşmanın gerçekleş
tirilmesine dair, Başbakanlığın tensibi dairesinde, Ame
rika'da mevcut bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde, 
soruşturmayı yürüten mekanizma, makamlarımıza 
intikalini temin amacıyle Dışişleri Bakanlığı ka-
nalıyle Amerikan Adalet Bakanlığı ile yürü
tülen çalışmalar sonunda ve Bakanlığımız adına yet
kili bir hukuk danışmanının Dışişleri Bakanlığımı
zın görevlendirdiği bir yetkili ile vVashingion'a git
mesi ile nihaî şeklini alan Lockheed uçak şirketi ve 
Douglas şirketi konularına ilişkin olarak, Adaletin 
yerine getirilmesinde karşılıklı yardım usulleri hak
kında usul anlaşması 8 . 7 . 1976 tarihinde Washing-
ton'da imzalanmış ve metni 17 . 7 . 1976 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan 9 . 7 . 1976 gün 7/12201 
sayılı Kararname gereğince yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. 

Amerikan Adalet Bakanlığı ile Bakanlığımız anasın
da gerçekleştirilen anlaşma, her iki ülkede Lockheed 
ve Douglas firmalarının Türkiye'de satış faaliyetleri 
sırasında, kanun dışı olduğu iddia olunan fiiller dola-
yısıyîe yapılmakta olan soruşturmalar sebebiyle iş
birliği öngörülmektedir. Anlaşmanın hükümlerine gö
re, taraflar arasında her türlü yardım talepleri dip
lomatik yoldan yapılacaktır. (Madde : 1). 

Sağlanan bilgi ve belgeler münhasıran adlî kovuş
turma ile sorumlu makamlarca yapılacak soruşturma 
ve bunu takip edecek yargılama safhasında kulanıîa-
caktır (Madde : 3). 

Yargılama safhasından Önce - dava açılmadan ön
ce - her iki taraf, verilen bilgi ve belgelerin ve anlaş
mada öngörülen usullerin uygulanmasına ilişkin bütün 
haberleşmelerin gizliliğine riayet edilecektir (Mad
de : 4). 

Bu bilgi ve belgelerin adlî kovuşturma ile sorum
lu diğer makamlara açıklanması da, bu makamların 
sözleşmede belirtilen şartlan, gizliliği kabul etmeleri 
şartına bağlıdır (Madde : 4). 

Gizliliğe riayetsizlik halinde, diğer taraf, anlaş
mada öngörülen işbirliğine devam etmcyebilecektir; 
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riayetsizlik halinde etmeyebilecektir (Madde 4 ve 
sonu). 

izahatımın bu kısmında, Amerika ile aramızda ger
çekleştirilmiş bulunan anlaşmanın yapılışına takaddüm 
eden safha ile ilgili bazı malumatı huzurlarınızda 
ifade etmeyi yararlı görmekteyim. 

Anlaşma ile ilgili hazırlık çalışmalarında, Ame
rikan yetkilileri kendi sistem ve uygulamaları gere
ğince, yasama, yürütme Ve yargı faaliyetlerinin yek-
d "gerinden tamamen ayrı çalıştıklarım ve bu itibarla, 
kanunî kovuşturma yapmakla sorumlu makamlara 
verilmek üzere intikal ettirilecek bilgi ve belgelerin 
yargılama safhasından önce açıklanmaması ve özel
likle siyasî polemik konusu olabilecek şekilde kulla
nılmaması konusundaki titizliklerini kendi sistemleri
nin bir gereği olarak belirtmişlerdir. Bu safhada Ame
rikan yetkililerinin: 

1. Tarafların, mütekabiliyet esasına göre gönde
recekleri yetkililerin, diğer ülkede ve sözleşmede be
lirtilecek esaslar dairesinde ifade almalarını, 

2. Anlaşma dairesinde sağlanacak bilgi ve belge
lerin yargılama safhasında kullanılmasından önce, ta
rafların yekdiğeriyle istişare etmelerini, öngören tek
lifleri karşısında, ülkemizde öngören tekliflerimiz kar
şısında, ülkemizde yargı yetkisinin Anayasadaki yeri 
ve ilgili yasa hükümleri de açıklanmak suretiyle, ge
lecek heyetlerin Türkiye'de ifade almak gibi bîr nevi 
tahkik işlemine girişmesinin hükümranlık anlayışımıza 
ve iç hukukumuza uymadığı, uymayacağı ve dava 
açılmadan önce istişare yapılmasının ise, kamu da
vasının açılmasında kanunilik ilkesini uygulayan 
memleketimizde pratik hiç bir sonuç doğurmayacağı 
belirtilmiş ve bu istikametteki hükümlerin anlaşma 
metnine girmesine engel olunmuştur. 

Görüldüğü üzere, anlaşmanın gerçekleştirilmesi 
sırasında, Anayasamızın «Yargının bağımsızlığı» il
kesini haleldar edebilecek hususlarda gereken her türlü 
titizlik ve hassasiyet gösterilmiş bulunmaktadır. Bu
nun dışında, Amerikan makamlarının, sağlanacak bilgi 
ve belgelerin kanunî kovuşturma ile sorumlu makam
lar tarafından yapılacak soruşturmalar için kullanıla
cağına dair önerileriyle, yargılama safhasından önce 
gizliliğe riayet olunmasına dair teklifleri, kendi uygu
lamalarımız açısından herhangi bir sakınca yaratma
dığı gibi, bu anlaşma dairesinde tedarik edilecek bil
gi ve belgelerin, gerek yasama organında ve gerekse 
yargı organında adlî soruşturma ile muvazzaf yetkili 
mercilere filhal intikal etmesini engelleyici hiç bir 
hüküm de bulunmamaktadır. Nitekim, Amerikan 
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Adalet Bakanlığınca, daha önce diğer ülkelerle ya
pılmış bulunan benzer anlaşmalarda, Amerika'dan 
sağlanacak belge ve bilgilerin adlî kovuşturma ile, so
rumlu makamların yapacağı soruşturmalarda kul
lanılacağına ve yargılama safhasından önce bu bel
ge ve bilgilerin açıklanamayacağına dair hükümler ko
nulmuş bulunmaktadır. Amerikan Adalet Bakanlığı 
ile Japonya arasında yapılan anlaşmanın 3 ve 4 ncü 
maddeleri, Amerika ile İtalya arasında yapılmış bulu
nan anlaşmanın 3 ve 4 ncü maddeleri, Amerika ile 
Hollanda arasında gerçekleştirilen anlaşmanın 3 ve 
4 ncü maddeleri gibi. 

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığının 
bizden önce diğer devletlerle Lockheed konusunda 
yapmış bulunduğu anlaşmalar tip anlaşmalarıdır. Bu 
anlaşmalar gereğince, temin edilecek bilgi ve belge
lerin: 

a) Sadece adlî kovuşturma yapmakla sorumlu 
mercilerce yapılacak soruşturmalarda kullanılacağına, 

b) Bu belge ve bilgilerin ve anlaşmanın uygulan
masına ilişkin bütün haberleşmelerin, yargılama saf
hasından önce gizli tutulacağını, üçüncü tarafa veya 
adlî kovuşturma ile sorumlu olmayan makamlara 
açıklanamayacağını, 

c) Adlî kovuşturma ile sorumlu diğer makam
lara açıklama yapılmasının ise, bu makamların anlaş
mada belirtilen şartları kabul etmelerine bağlı bulun
duğuna, 

d) Gizliliğe riayetsizlik halinde, tarafların işbir
liğine devam etmeyebileceklerine dair hükümler mev
cut bulunmaktadır. 

Nitekim, Amerikan Adalet Bakanlığının, İtalya, 
Japonya ve Hollanda ile yapmış bulunduğu anlaşma
larda, bu hükümler, ifade ettiğimiz gibi, mevcut bu
lunmaktadır. 

Başlıca hükümleri yukarıda arz ve ifade olunan 
anlaşma dairesinde, şimdiye kadar gelen belgelerden 
birinci grupu Dışişleri Bakanlığının 13 . 7 . 1976 gün
lü yazısı ekinde ve bu Bakanlığımızca kontrol edilen 
liste gereğince 2 nci grupu, Dışişleri Bakanlığımızın 
8 . 9 . 1976 günlü yazısı ekinde ve üzeri Washington 
Büyükelçiliğimizce mühürlenmiş bulunan belgeleri ve 
bunlarla ilgili tanıtma numalarım havi indeks ve ilgili 
evrakı havi zarf açılmadan Bakanlığımıza intikal et
miştir. 

Bakanlığımda, soruşturmayı yürüten Ankara Cum
huriyet Savcılığı görevlileri ve bakanlık yetkilileri 
huzurunda yapılan tespitte, numaraları indekste ya
zılı olduğu halde, bir kısım belgelerin gönderilmedi-
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ği, bu meyanda ülkemizle ilgili olmadığı için intikal 
ettirilmediği, Amerikan makamlarına atfen Was
hington Büyükelçiliğimizin yazısında ifade olunan 
belgeler dışında, indekste gösterilen diğer bazı belge
lerin de çıkmaması üzerine, bu husus belirtilerek, 
bu belgelerin acele gönderilmesi, 15 . 9 . 1976 günlü 
yazımızla Dışişleri Bakanlığından istenmiş ve Dışişleri 
Bakanlığımızın cevabı 26 . 10 . 1976 günlü yazısıyle 
gönderilmediği tespit olunan belgeler, üzeri Dışişleri 
Bakanlığımızca mühürlü zarf içinde ve Dougles fir
masının Türkiye'de satış faaliyetleriyle ilgili belgeler 
ise, üzeri Washington Büyükelçiliğimiz mühürüyle 
kapatılmış zarf içinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş 
ve aynı yazıda, indekste gösterilen numaralara ait bir 
kısım belgelerin esasen mevcut olmadığı ve numara-
törün arıza yapması sonucu ortaya çıkan indeksteki 
rakamların SEK tarafından değerlendirilmediği, Ame
rikan Adalet Bakanlığı evrak içerisinde kopyası bulu
nan yazısına istinaden bildirilmiştir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — So
rularımıza cevap ver. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Bu şekilde Bakanlığıma intikal eden 
3 ncü grup belge, derhal, soruşturma yapmakla yetkili 
ve görevli Ankara Cumhuriyet Savcılığı ile İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunmuştur. 

Diğer taraftan, Genelkurmay Başkanlığı Askeri 
Savcıhğnın da, Lockheed firması Iisansıyle İtalyadan 
alınmış bulunan uçaklar konusunda hazırhk tahkika
tına tevessül etmiş bulunması ve talep olunması üze
rine, bu bilgi ve belgeler, adı geçen askerî savcılığa 
da verilmiş bulunmaktadır. 

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, yaptığı tahkikat 
sonunda, isnat olunan suçun subutu halinde Askeri 
Ceza Kanununun 135 nci maddesinin ihlâl edileceği 
ve bu halde askerî mahkemelere ve adliye mahkeme
lerine tabi kişiler tarafından bir suçun müştereken 
işlenmesi halinde, eğer suç Askerî Ceza Kanununda 
yazılı bir suç ise, sanıkların yargılanmalarının askeri 
mahkemelere ait olacağına dair 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
12 nci maddesine istinaden, soruşturma evrakının as
kerî adlî mercie tevdiini kararlaştırmış ve,ilgili evra
kı, Genelkurmay Askerî Mahkemesi Savcılığına intikal 
ettirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süre olarak sözlerinizin 
bitimine beş dakika var. Görüyorum ki, metniniz 
uzun. Genel Kurula sunmak istediğiniz önemli bilgi
leri, lütfedin ayınn ve ifade buyurun. 
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ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Süreyi uzatmanız mümkün mü?. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük bu hakkı, yetkiyi 
bendenize vermiyor Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Diğer taraftan, Millet Meclisi, Kamu 
kuruluşlarının yurt dışından yapılan alımlarda yolsuz
luk iddialarını Araştırma Komisyonu Başkanlığımla 
28 . 7 . 1976 tarihli yazısına istinaden, anlaşma dai
resinden temin olunan belge ve bilgilerin birer örne
ğinin adı geçen komisyona gönderilmesinin, Başba
kanlığın 3 . 8 . 1976 günlü yazısı ile istenmesi üzeri
ne, anlayışımıza göre, Komisyonun Anayasal niteliği 
de dikkate alınmak suretiyle, bilgi ve belgelerin mez
kûr komisyona tevdi edilmesi halini, Amerikan Ada
let Bakanlığınca bu komisyonun filhal soruşturma yap
maması sebebiyle, bizim anlayışımız hilâfına değer
lendirilebileceği, anlaşmada tasrih edilen adlî kovuş
turma ile sorumlu makamlardan sayılan... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Bakan, yavaş 
okuyunuz, anlaşılmıyor. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Zamanımız da çok az, onun İçin böyle 
okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şöyle bir olanak var: 
Bir arkadaşımız görüşmelerin devamına dair zaten 
önerge verdiler; zatıâlinizin verdiği bilgileri Genel Ku
rulumuz yeterli görmezse, bu süreyi zaten verecektir. 
O zaman konuşma olanağınız ortaya çıkacak efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 

O zaman, müsaade ederseniz, yukarıdaki parag
raftan başlayayım. 

Diğer taraftan, Millet Meclisi, Kamu kuruluşları
na yurt dışından yapılan alımlarda yolsuzluk id
dialarını Araştırma Komisyonu Başkanlığının 28.7,1976 
tarihli yazışma istinaden, Anlaşma dairesinde temin 
olunan belge ve bilgilerin birer örneğinin adı geçen 
komisyona gönderilmesini, Başbakanlığın 3 . 8 . 1976 
günlü yazısı ile istenilmesi üzerine, anlayışımıza göre, 
komisyonun Anayasal niteliği de dikkate alınmak sure
tiyle, bilgi ve belgelerin mezkûr komisyona tevdi edil
mesi halini, Amerikan Adalet Bakanlığınca bu komis
yonun filhal soruşturma yapmaması sebebiyle bizim 
anlayışımız hilâfına değerlendirilebileceği, anlaşmada 
tasrih edilen adlî soruşturmayla sorumlu makamlar
dan sayıîmayabiîeceğinin ileri sürülmesi halinde, Baş
bakanlığın tensibi ile, Araştırma Komisyonuna veril
mesini, keyfiyetin adlî kovuşturma yapmayan bir mer

cie intikal ettirildiği gibi sebeplerle ve anlaşma hü
kümlerinin tarafımızdan ihlâl edildiği hususunun öne 
sürülmesine, karşı tarafça işbirliğine son verilmesi ih
timalinin Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından dü
şünülebileceğine dair mülahazalarımız 5 . 8. 1976 gün
lü yazımızla Başbakanlık makamına arz edilmiştir. 

Öte yandan, Başbakanlığın, bilgi ve belgelerin 
Araştırma Komisyonuna verilmesine ilişkin yazıları, 
aynı zamanda Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş; bu
na cevaben, Dışişleri Bakanlığının Başbakanlık ma
kamına yazdığı ve bir örneğim 5 . 8 . 1976 gün ve 
3046 sayılı tezkeresiyle Bakanlığımıza gönderdiği 
3 . 8 . 1976 tarih ve 3010 sayılı mütalaasında, netice 
olarak, «Anlaşmanın 4 ncü maddesinde, adlî kovuş
turmayla sorumlu diğer makamlara açıklama yapıl
ması, bu makamların anlaşmada belertilen şartlan ka
bul etmelerine bağlıdır» hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, Adalet Bakanlığımızın, Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonuna bilgi ve belgeleri iletmesi 
halinde, andan Bakanlık ile Komisyon arasında an
laşma şartlarının kabul edildiğini hükme bağlayan ter
tiplerin alınmasının yararlı olacağı ifade edilerek; bu 
mütalaa Başbakanlığa arz edilip, tamamlayıcı malu
matları bulunduğa takdirde işarına müsaadeleri arz 
edilmiştir. Müteakiben, Başbakanlıktan alınan 
25 . 8 . 1976 gün ve 11/15 660 sayılı yazıdan aynen 
okuyorum : 

Anlaşmanın 3 ncü maddesinde elde edilecek bil
gilerin, münhasıran, talep edilen ülkenin adlî kovuş
turmayla sorumlu makamlarınca yapılan soruşturma 
ve bunu takip edecek yargılama maksadıyle kullanı
lacağım, 4 ncü maddesinde, her türlü bilgi ve bun
larla ilgili haberleşmelerin soruşturma safhasında giz
li tutulacağını; adlî kovuşturmayla sorumlu olmayan 
resmî makamlara açıklanamayacağı belirtildiği gibi, 
adlî kovuşturmayla sorumlu diğer makamlara açık
lama yapılması halfnde, bu makamların, anlaşmada 
belirtilen şartlan kabul etmelerinin zorunlu bulundu
ğunu tespit etmiştir. Anayasamızın 88 nci maddesi, 
soru, genel görüşme, Meclis Soruşturması ve Meclis 
Araştırmasını denetim yolları olarak göstermiştir. 90 
nci maddede ise, Meclis Soruşturması ile ilgili hü
kümler koymuştur. Araştırma, belli bir konuda bilgi 
edinilmesini sağlayan bir Anayasa ve İçtüzük mües
sesesidir. Gerçekten, ciddî, doğru ve müdellel bir 
Meclis denetimi yapabilmek için belli konularda sıh
hatli, yeterli bilgi toplamak, dfğer bir deyimle araş
tırma yapma zarureti vardır. Meclis adına araştırma 
yapmak üzere kurulan komisyon, elde ettiği bilgileri 



M. Meclisi B : 24 28 . 12 . 1976 O : 1 

bir rapora bağlayarak ilgililerin ıttılaına sunar, her
hangi bir denetim yoluna müracaatı gerektiren bir 
sebebin mevcut olup olmadığını tezahür eder. 

Millet Meclisi adına görev yapan, görevi kamu 
kuruluşlarına yurt dışında yapılan alımlarla rüşvet 
ve yolsuzluk iddialarını araştırmak olan Komisyonun, 
sözü geçen konudaki bütün belge ve bilgileri incelen
mesi tabiîdir. Anayasada gösterilen denetim yolları 
siyasî, hukukî ve cezaî sonuçlara gidebilir. Bu sebep
le denetimin bünyesinde bu unsurlar daima mevcut
tur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı alaca
ğım efendim. 

Süreniz bitti, geçiyor. Lütfen... Neticeye varıcı 
bilgi verme imkânından yoksunsunuz her halde eli
nizdeki vesikalara göre. Şimdilik bir toparlama yapın 
lütfen. Yani, Genel Kurul size bu imkânı tanırsa bir 
lâhara, Genel Kurula geri kalan bilgiyi verirsiniz 
efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sa
yın Bakandan sorularımız var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmasını bitirsin, 
ondan sonra. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Yürütülen Araştırma Komisyonu çalış
malarının, anlaşma hükümleri gereğince, gizliliğe ria
yet edilerek yapılması hususunda ilgililerin dikkatini 
çekme yeterlidir. Evvelki yazımızda da belirtildiği 
üzere, Millet Meclisi Araştırma Komisyonunca iste
nen ve Amerika Birleşik Devletlerinden sağlanan ve 
sağlanacak bütün belge ve bilgilerin birer örneğinin 
10/79 No. lu Komisyona gönderilmesi ifade ve ta
lep olunmuştur. 

Keyfiyet Başbakanlığın bu yazısı istikametinde 
temin olunarak, birinci grup belgeler, 18 . 9 . 1976 
gün ve 38833 sayılı yazımız ekinde Araştırma Komis
yonu Başkanlığına sunulmuştur. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, buraya kadar ver
miş bulunduğum izahatla, Amerika Adalet Bakanlığı 
ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilmiş bulunan, 
anlaşmanın yapılması ve hükümleriyle, bu hususta 
Amerika Adalet Bakanlığı kendi hukuk sistemleri açı
sından belge ve bilgilerin öteki ülkelere intikalinde 
hangi esasları öngördüğünü, bu Bakanlığın diğer ül
kelerle gerçekleştirdiği anlaşma hükümlerine atıf yap
mak suretiyle arz etmekle beraber, memleketimizde 
yürütülmekte bulunan soruşturmalar dolayısıyle, bel
ge ve bilgilerin ne surette Amerika'dan tedarik olu
narak yetkili adlî kovuşturma ile sorumlu makamla

rımıza intikal ettirildiğini ve bu arada Meclis Araş
tırma Komisyonuna tevdi olunduğunu ifade etmiş bu
lunuyorum. 

Bu hususlar için... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi lütfen bitiriniz 

efendim, lütfen. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ko

nuşmasını uzatalım. 
BAŞKAN — Genel Kurulun da bu imkânı ver

meye yetkisi, İçtüzüğümüze göre, yok; maalesef. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Bu hususları belirttikten sonra... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, lütfen biti

rin. Daha epeyce var. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — İkinci konuş

manızda devam edersiniz, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Peki efendim. Burada sözlerimi bitiri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir dakika Sayın Bakan... 
Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üyelerin soru sor

ma istekleri vardır, Başkanlığımıza gelmiştir; ancak, 
Gene] Kurulun imkân vermesi halinde Sayın Bakan 
yeniden kürsüye gelecektir. Sorularınızı o zaman sor
duracağım efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ya 

imkân vermez, kabul edilmezse, Genel Kurul kabul 
etmezse?.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bu, çocuk 
oyuncağı değil. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ve
rilmezse?.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim; «Ya vermez
se» ne demek?.. 

Söz sırası, şahsı adına, Sayın Talât Oğuz'da. Bu
yurun Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Lockheed uçak firmasının dağıttığı iddia edilen 
rüşveti incelemekle mükellef ve vazifeli Millet Mec-
isi Araştırma Komisyonu Yüce Meclis huzuruna ge
lerek, Amerika Birleşik Devletlerine, komisyonda bu
lunan partileri oluşturan temsilcilerden mürekkep bir 
heyetin, bazı bilgileri ve delilleri tespit etmek üzere 
gönderilmesi mevzuunda bir önergeyi Yüce Divana 
takdim etmiş bulunmaktadır. Bu önergenin siyasî 
yönden, hukukî yönden geçerli olup olmadığı hususu 
üzerinde durmakta yarar mülâhaza ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, yasama faaliyetleri, bil
hassa hukuk devletini benimseyen Türkiye'de yasa
ma faaliyetleri, her şeyden evvel Anayasaya, yasala
ra, İçtüzük hükümlerine ve siyasî teamül ve örfe ve 
ayrıca Meclisin kararlarına göre yönetilmesi gerek
mektedir. Anayasayı tetkike tabi tuttuğumuz takdir
de, Millet Meclisi Araştırma Komisyonunu, 103 ncü 
maddeye göre kurulan ve Anayasanın 90 ncı madde
sine dayanan, Millet Meclisi Araştırma Komisyonu
nu temsilen, itham edilen ve iddia konusu olan bir 
mevzu hakkında yabancı memleketlere bir temsilci 
heyeti gönderme imkânını tanımamıştır. 

iŞu halde, Anayasaya göre buna olanak yoktur. 
İçtüzük hükümlerini tetkike tabi tuttuğumuz tak

dirde, 103 ncü madde... Bunda da bir sarahat mev
cut değildir. Siyasî teamül ve örflerde yeri yoktur. 
Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar, ne 
idarî sahada, ne adlî sahada, ne yasama yönünden 
bir iddiayı tahkik için yabancı ülkeye bir heyetin 
gönderildiği görülmemiştir. Biraz sonra arz edeceğim 
bir Meclis kararında da mesele vuzuha kavuşmuş
tur. 

Değerli milletvekilleri, 74 ncü Birleşim, 10.3.1976 
Çarşamba günü, Meclis Araştırmasıyle ilgili önerge 
müzakere konusu yapılırken, Sayın Hayrettin Uysal, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili, Saym 
Başkana bir sual tevcih ediyor : 

«Sayın Başkan, bu hususu oylamadan önce bir 
şey sormak isterim.» 

«BAŞKAN — Bu vurun Sayın Uysal». 
«HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu Anka

ra dışı tabirine, yurt dışı tabiri dahil mi? 

«BAŞKAN — Değil efendim, yurt içinde. 
«Ankara dışında çalışması hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.» 

Meclisin kararına iktiran eden bir meselede ve 
Meclis İçtüzüğüne göre tekriri müzakere yöntemi de 
bulunmadığına göre, şu halde mesele, Meclis zabıt
larına intikal etmiş ve geçerliği olan siyasî teamül 
halini almıştır. İçtüzük, tekriri müzakereyi kabul et
miştir. Rapor hazırlayıp Başkanlık Divanına verilin
ceye kadar, Başkanın bir takririyle, bir rapor müza
kere konusu yapılır ve tekriri müzakereye dönüşür. 
Fakat, Millet Meclisinde herhangi bir raporun, bir 
kanun teklifinin, bir tasarının tekriri müzakere yo
luyla yeniden müzakere edilmesine imkân ve ihtimal 

yoktur. Bu yöntem Mecliste mevcut değildir. Şu du
ruma göre, Anayasa, İçtüzük, siyasî teamül ve örf, 
Meclis karan karşısında, Yüce Meclisin bir karar ver
mesi gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, diğer yönden, biraz evvel Sa
yın Bakan, anlaşmanın gizli bir maddesini Yüce Mec
lisin huzurunda okudular. Meclis Araştırma Komis
yonu, İçtüzük hükümlerine göre siyasî müeyyidesi 
olmayan, hukukî müeyyidesi olmayan bir komisyon
dur. İstikbale muzaf olarak, delil tespiti yapar. De
lileri, vesikaları toplar, belgeleri toplar; ileride kuru
lacak soruşturma hazırlık komisyonuna veya soruş
turma komisyonuna veyahut da gensoruya esas teş
kil etmek üzere bilgileri toplar. Soruşturma hazırlık 
komisyonunun siyasî ve hukukî bir müeyyidesi var
dır; herhangi bir bakan veya itham edilen bir şahıs 
hakkında Soruşturma Komisyonu kurulduğu tak
dirde, Soruşturma Hazırlık Komisyonu soruş
turmanın açılmasına karar verdiği takdirde, Yüce 
Divan yolu görünür, ilgili bakanın istifa etmesi ge
rekir; ama Meclis Araştırma Komisyonunda bu hu
kukî ve siyasî müeyyideler yoktur. 

Kanıma göre, bu önergenin oya arz edilmesinde 
yarar mevcut değildir ve yasal imkânlar da yoktur. 
Yalnız, bir hususu ifade etmek istiyorum: Komuoyu-
nun, basının, Türk toplumunun yakından izlediği bu 
meselenin delillerle, belgelerle, vesikalar getirilmek 
suretiyle vuzuha kavuşmasında, açıklığa kavuşmasın
da siyasî ve sosyal yarar mevcuttur. Görüşüm bun
dan ibarettir, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle, İçtüzüğümüzün 

73 ncü maddesinin ilk fıkrasına göre yaptığımız gö
rüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Ancak, bu 
arada Demokratik Parti sayın grup başkanvekilleri 
Sayın Tombuş ve Sayın Ölçmen, konunun açıklığa 
kavuşmadığını ve müzakerenin devamı istemini havi 
bir önerge vermişlerdir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçen Birleşimde, İçtüzüğün 73 ncü maddesine 

göre, 10/79 sayılı Araştırma Komisyonunun Amerika 
Birleşik Devletlerine bir heyet yollanması konusunda 
açılan görüşmenin sadece Komisyon Başkanına elliye 
yakın soru sorulması, Amerika Birleşik Devletleriyle 
Adalet Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmanın 
muhtevasının ortaya çakması ve Adalet Bakanının 
açıklamaları muvacehesinde devam etmesi zaruretini 
ortaya çıkarmıştır. 
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73 ncü maddenin 2 nci fıkrası gereğince müza
kerelerin devamım saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
D. P. Grup Balkan vekili D. P. Grup Başkanvekili 

Çorum Konya 
İhsan Tombuş Özer Ölçmen 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Süreler kaç daki
ka olacak? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 73 
ncü maddesi... Süreyi soruyorsunuz her halde Sayın 
Şener, ilk görüşmelerdeki konuşma süresinin yansı 
kadar konuşacaklardır. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ferruh 
Bozbeyli, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEYLİ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlanm; 

Lockheed yolsuzluktan, Türk ve dünya kamuoyun
da geniş yankılara yol açmış, bazı ülkelerde tahtlar 
sallanmış, bazı ülkelerde hükümetler devrilmiş ve ha
pishane yolu açılmıştır. Maalesef, henüz memleketi
mizde bu yolda ne bir araştırma yapılabilmiş, ne de 
herhangi bir sonuca ulaşılabilmiştir. Lockheed yol-
suzluklarınm araştırılması ile ilgili olarak Türk Ada
let Bakanlığı ile Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı 
arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma, 8 Tem
muz 1976 tarihinde yapılmış ve Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi ile Resmî Gazetede yayınlanmıştır ve aynı 
gün meriyete girmiştir. 

Araştırma ve soruşturma yapılabilmesi, bilgi ve 
belgelerin toplanabilmesi için, sözü geçen anlaşma
dan başka elimizde hiç bir hukuki mesnet, hiç bir 
hukukî vesika yoktur. İstinat ettiğimiz tek vesika, 
hukukî tek dayanak, bu anlaşmadır. Araştırma ve 
ve kovuşturma bakımından, zikredilen anlaşmanın 
tanıdığı imkânlar nedir öyleyse? Anlaşmanın 4 ncü 
maddesini okuyorum: «5 nci maddenin hükmü müs
tesna olmak kaydıyle, bu usullere uygun olarak, ta
raflarca verilen her türlü bilgi ve taraflar arasında bu 
bilgilere ve söz konusu usullerin uygulanmasına iliş
kin bütün haberleşmeler, her iki tarafça gizli tutulur 
ve üçüncü tarafa veya tarafların adlî kovuşturma ile 
ilgili, olmayan resmî makamlarına açıklanamaz» 

Anlaşmanın 4 ncü maddesinin sarahati budur. 
Anlaşmanın 4 ncü madesine göre, adlî kovuşturma 
ile sorumlu olmayan hiç bir resmî makama bu bil
giler açıklanamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlanm, burada bir hususu arz 
etmek isterim : Kanunî soruşturma makamları baş

ka, adlî soruşturma makamları başkadır. Burada 
münhasıran, «adlî soruşturma makamlarına ve bun
ların dışında hiç kimseye açıklanamaz» kaydı var
dır. Öyleyse, bu konuda Meclislerimizde ne araştırma 
yapılabilir, ne de soruşturma yapılabilir. Meclisimi
zin denetim yollan, adlî soruşturma makamlan de
ğildir. Doğrudan doğruya yasama soruşturması, 
Anayasanın ifadesine göre, Meclis Soruşturması, 
Meclis Araştırmasıdır. Demek ki, anlaşmanın bu 
hükmü, Türkiye'de, yasama meclislerinin araştırma 
ve soruşturma yoluyle meseleye ol koyup, tahkikat 
yapma imkânlarını tıkamıştır. Kesinlikle bu böyledir. 
Anlaşmanın 1 nci maddesinde diyor ki; «Taraflar 
arasında her türlü yardım talepleri de diplomatik yol
lardan yapılır.» Şu halde, iki meclis arasında müza
kerelere girişmek, fikir teatisinde bulunmak, herhan
gi bir işlem yapmak mümkün değUdir. Münhasıran 
diplomatik yollardan yapılacaktır, anlaşmanın 1 nci 
maddesinin hükmü de budur. 

Komisyonumuzun talebi nedir? Komisyonumuz 
diyor ki, «Kendi bünyemden bir heyet seçtim; bu he
yet Amerika'ya gitsin ve Lockheed yolsuzluklan ile 
ilgili hususlan bir bölümü ile Amerika'da araştırsın, 
soruştursun». 

Bize göre, Meclis Komisyonumuzun, Araştırma 
Komisyonumuzun bu anlaşma muvacehesinde, Ame
rika şöyle dursun, Türkiye'de bile bir araştırma yap
ma imkânı yoktur. Çünkü, Meclis Komisyonumuz, 
adlî kovuşturma ile sorumlu olanlann, makamlann 
dışında bir makamdır, dışında bir organdır. Münha
sıran adlî kovuşturma ile sorumlu olan makamlara 
bu yetki verilmiştir. Basından öğrendiğimize göre, 
Meclis Başkanımız, Amerika Birleşik Devletleri Tem
silciler Meclisi Başkanına müracaat edecek, gidecek 
heyet için randevu alacak ve araştırma yapma imkâ
nı var mı yok mu diye soruşturulacaktır. Şayet bası
na yansıyan bu haberler doğru ise, işin sonu başından 
bellidir. Temsilciler Meclisi Başkanı, Meclis Başkanı
mıza şöyle bir cevap yazacaktır, diyecektir ki; «Mem
leketimle, memleketiniz arasında şu tarihli bir anlaş
ma yapılmıştır. Bu anlaşma gereğince, bütün münase
betler diplomatik yollardan işleyecektir. Meclisimizin 
bu hususta bir yetkisi yoktur. Diplomatik yollardan 
münasebetinizi devam ettiriniz». Cevap şimdiden bel
lidir. ! 

İkincisi : Muhterem arkadaşlanm, Meclisimizden 
çıkmış bir kanun vardı. Bu kanun 378 sayılı, Yasama 
Meclislerinin dış münasebetlerini tanzim eden Kanun
dur. Bu kanunun dışında, Yasama Meclislerimizin 
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herhangi bir münasebeti olamaz. Bu kanuna göre, 
Yasama Meclislerimiz, ya, milletlerarası ahdî müna
sebetlerle bağlı olduğumuz ülkelerle münasebete gire-
cek; yahut, bir parlamentodan davet edilen bir heye
tin davetine icabet etmek için bir karar verecek; ya
hut da NATO, Ortak Pazar gibi, dünya parlamen
toları gibi, yine anlaşmalarla kabul edilen - gayri ahdî 
de olsa, anlaşmalarla kabul edilen - meseleler dola-
yısıyle parlamentolararası münasebet kurabilecektir. 
Bunun dışmda hiç bir münasebet kurması mümkün 
değildir. 

Bize göre, bu yol kapalıdır. Meclis Başkanımızın 
müracaatı bir sonuç doğurmayacaktır. Her devletin 
hükümranlık hakkı, kendi sınırlan içinde geçerlidir. 
Milletlerarası ilişkilerde diplomasi ve anlaşma yolla
rı carîdir. Yasama Meclislerinin dış münasebetlerim 
düzenleyen kanun bu konuyu açıklıkla ortaya koy
muştur. 

Sayın Adalet Bakanı, basında yer alan beyanların
da şu hususu açıklamıştır. Biraz evvel de burada açık
lama yaptı: Amerika'dan gelen bilgiler, üç paket, ya
hut üç çuval halindeymiş. Bunlardan bir paketi Araş
tırma Komisyonuna verilmiş, diğer iki paketi veril
memiş. Ben bunu basından öğreniyorum. Yine, Sa
yın Bakan, «Meclis gizli bir oturum yaparsa, bu giz
li oturumda ben her türlü bilgiyi açıklayacağım» de
miş. Bu da doğru ise... Üçüncü bir husus da; yine, 
Sayın Bakamn aylarca evvel, «Elime bilgiler geçer
se bütün isimleri açıklayacağım. Babam da olsa ismi
ni söyleyeceğim» demiş. Bunları hep ben basından 
öğrendim. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, anlaşmanın 4 ncü mad
desi muvacehesinde Sayın Bakan, ne Komisyonda 
ne de gizli bir oturumda Genel Kurullarda, ne de 
kamuoyunda herhangi bir açıklama yapamaz. Yapar
sa ne olur? Yaparsa, anlaşmayı ihlâl eder, anlaşma
nın 4 ncü maddesi ihlâl edilmiş olur. Anlaşmanın 
4 ncü maddesi ihlâl edilirse de bir müeyyide gelecek
tir ki, asıl o müeyyide, Lockheed yolsuzluklarım araş
tırmak değil, temelli karanlığa gömmek için bir vesile 
olacaktır. Arz edeceğim: Anlaşmanın 4 ncü madde
sinin son fıkrası : «Gizliliğe riayetsizlik halinde diğer 
taraf, bu usuller uyarınca yapılan işbirliğine devam 
etmeyebilir...» 

Muhterem arkadaşlarım, şayet Bakan, gazeteler
de açıklandığı gibi, «Ben bunları her yerde açıklaya
cağım» der ve bunu da yerine getirirse, Amerika, an
laşmanın 4 ncü maddesinin son fıkrasından yararla- i 
nacaktır ve «Ben, öyle ise işbirliğine devam etmiyo
rum» diyebilecektir. J 
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! Kendisinin açıklayacağım zannediyorum, esasen 
Amerika da «İşbirliğine devam etmeyeceğim» diye 
bir yazı yazmıştır, göndermiştir. 4 ncü maddenin son 
fıkrası bu hali derpiş ediyor. 

Bütün bunlar muvacehesinde ortaya çıkan durum 
şudur : 

1. Demokratik Parti tarafından verilen araştır
ma önergesi, 25 Şubat 1976'dır. Komisyon, görev bö
lümü yaparak, 30 Mart 1976 günü göreve başlamış
tır. Adalet Bakanı ile Birleşik Devletler Adalet Ba
kam arasındaki anlaşmanın tarihi ise, 8 Temmuz 1976' 
dır. Yani, bizim, bu konuda araştırma isteğimizden 
4,5 ay sonra Amerika ile anlaşma yapılmıştır. Yani, 
bu Hükümet, anlaşmayı kararnameye bağlayıp, Res
mî Gazete ile yayınladığı tarihte, Mecliste Lockheed 
yolsuzlukları ile ilgili bir araştırma komisyonunun 
çalışmasının devam ettiğini biliyordu. 

•BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, süreniz bitmek üze
re, efendim. Malum, 10 dakika. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir hükümeti, Mecliste bir komisyon 
kuruldu ve bu komisyon da araştırma için kuruldu 
diye, bu konuyu bilmez, bu konuda gafil göremeyiz. 
Bir hükümeti gaflet içinde görmek, o hükümete çok 
ağır bühtan olur. Bile bile Hükümet bu işi yapmış, 
Meclisteki Araştırma Komisyonuna rağmen, Ameri
ka ile anlaşarak, Araştırma Komisyonunun görevini 
yapamaz hale getirmiştir. 

8 Temmuz 1976'da yapılan anlaşmanın iki ay için-
da Meclis Başkanlığına sunulması ve bu konuda Mec
lislere bilgi verilmesi de 244 sayılı Kanun gereğidir. 
Bugüne kadar Meclis Başkanlığından aldığımız bilgi
ye göre, 8 Temmuz'da yapılan anlaşma, bugüne ka
dar Meclis Başkanlığına verilmemiş ve Meclisin bil
gisine de sunulmamıştır. (D. P. sıralarından «isten
miyor» sesleri) 

244 saydı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fık
rasının emri aşikârdır. 

3. Adalet Bakanının, adlî kovuşturma ile so
rumlu makamlardan başka makamlara, özellikle Mec
lis Araştırma Komisyonuna ve gizli oturumda Genel 
Kurula açıklama yapması halinde, 4 ncü maddenin 
son fıkrasının işlemesi ve verilen bütün bilgilerin geri 
istenmesi ve gönderilmeyenlerin de gönderilmemesi 
tehlikesi başgösterecektir. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti Sayın Boz
beyli. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Acaba bir
kaç cümle söylememe izin verir misiniz? 
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BAŞKAN — Lütfedin efendim, bağlayınız. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
4. Sayın Adalet Bakam, Bütçe Komisyonunda 

yaptığı konuşmada; «Rüşvet alanlar listesinde, bakan 
seviyesinde kimse yoktur» demiştir. Bu beyan, yol
suzluğa adı karışanların değil, adı karışmayanların 
açıklanmasıdır. Yani, yolsuzluğun failleri bir kere 
daha gizlenmiş olmaktadır. Görülüyor ki, Lockheed 
rüşvet, olayına adı karışanlar bir himaye altındadır; 
ama bu himaye kasıtlı bir himaye inidir, yoksa Hü
kümetin gevşek ve sorumsuz tutumundan mı doğ
maktadır? İşte, Meclisin üzerinde durması lâzım ge
len nokta budur. 

Şimdi, Sayın Bakan biraz evvel buradaki konuş
masında, «Başbakan, bana mektup yazdı ve bu mek
tubunda, elindeki bütün bilgileri Komisyona ver» de
di diyor. Bu, metinde var hakikaten ve «Biz Bakan
lık olarak düşündük, elimizdeki bilgileri Komisyona 
vermeye anlaşma metni müsait değildir. Verirsek şa
yet, Amerika karşımıza çıkar ve anlaşmayı ihlâl ettin 
der ve bizi zor duruma düşürür, bilgileri alamaz hale 
geliriz» diye mütalâa beyan ettik diyor; ama bunun 
üzerine Başbakanlık tekrar yazı yazarak, «Bu bilgi
leri ver» demiş. 

Şimdi, ben öğrenmek istiyorum: Başbakanlık, 
Adalet Bakanlığı üzerinde baskı mı kullanmak isti
yor? Bunun cevabını bilmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, süreniz geçti efen
dim. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Haklısınız 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Geçti vaktiniz efendim. Yani, benim 
hoşgörümle mesele halledilse gayet kolay Sayın Boz
beyli. Çok rica ediyorum, lütfen son cümlenizi söy
leyin efendim, lütfen. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Evet. 
Aziz arkadaşlarını... («Bağlıyor efendim» sesleri) 

Hayır ben saygı gösteriyorum, hakhdır Sayın Baş
kanımız. 

BAŞKAN — Efendim, bu, bizim hoşgörümüze 
kalınca, burada bizi oturtmazsınız. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Bir cümle 
söylememe izin verin lütfen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, gene basında bazı şeyler geçiyor. Bir 
hükümet; «Bu yolsuzluk benim zamanımda olmadı, 
Ecevit'in zamanında oldu» diyor ve meseleden kaçı
yor. 

I Şimdi, mademki böyledir, mademki bu Hüküme
tin kendi zamanında olmadı; o halde, bu Hükümetin, 
üstüne gitmesi, bu meselenin tahkiki için her türlü im
kânı hazırlaması gerekirken, bizzat kendisi saklıyor 
ve bizzat kendisi örtüyor. (C. H. P. ve D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Onun için, bu mesele üzerinde Meclisimiz ciddiyet
le durmalıdır. Aksi halde, Lockheed yolsuzluklarım 

I biz araştıramayacağız; araştıramayacağız, Amerika 
da verdiklerini geri alacak ve herkesin yaptığı kötülük 

I de kesesine kalacak ve bu memlekette de «Bir hak-
V sizliği takip etme imkânını Meclis bile bulamıyor» 

dedirteceğiz. 

I Aziz arkadaşlarım, «Bu memleketin Meclisi de bir 
I şey yapamıyor» dedirtmemelisiniz. 

Hürmetlerimi sunarım. (D. P. ve C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 

I Sayın Bakan, buyurunuz efendim. Size de önce
den hatırlatmış olayım, süreniz 10 dakikadır efen-

I dim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Biraz evvelki konuşmamda, Başbakanlıkla ara
mızda geçişen yazışmaların mahiyeti hakkında malu-

I mat arz etmiş bulunmaktayım. Bu hususu ifade ettik-
I ten sonra, daha önce araştırma komisyonlarının ta

leplerine muhatap bulunan Başbakanlığın, bilgi ve 
I belgeleri adı geçen Komisyona tevdüne müteallik, 
I mülâhaza ve mütalaa muvacehesinde ve Hükümet 
I sorumluluğu anlayışı içerisinde Bakanlığımıza vermiş; 
I bulunduğu talimatla muktezasının ifasına tevessül 

olunduğunu arz ederken; ahiren, Başbakanlıktan alı
nım 14 . 12 . 1976 gün ve 20/21836 sayüı tezkerede, 

I Millet Meclisi Araştırma Komisyonu Başkanlığına 
I gönderilen aynı tarih ve sayıyı taşıyan yazının foto-
I kopisi tevdi edilmiş bulunmaktadır. Başbakanlığın, 
I Araştırma Komisyonu Başkanlığına yazdığı bu yazı-
I da, anlaşmaya değinilerek «elde edilecek bilgi ve bel

gelerin dağıtımı ve gizliliği konusunda uygulanması 
I gerekli ilkeler tespit edilerek anlaşma metninde gös-
I terilmiştir» denildikten sonra, «böylece, konuya doğ-
I rudan doğruya Adalet Bakanlığımız yetkili ve muha-
I tap kalınmıştır. Bilgilerinizi rica ederim» şeklinde 
I yazı bitirilmekte ve Başbakanlık bidayette Araştırma 
I Komisyonu ile Bakanlığımız arasında ihtiyar ettiği fa-
I aliyetten sarfınazar etmiş bulunmaktadır. 
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Biz Hükümet olarak, Meclis Araştırma Komisyo
nunun Anayasamızın 90 ncı maddesinde yazık ve Bir
leşik Toplantı İçtüzüğünün 13 ncü ve müteakip mad
deleri gereğince kurulan bir Soruşturma Komisyonu 
olmamakla beraber, anayasal denetim görevini ifa et
mesi ve faaliyetleri sonucu soruşturmaya müncer ola
bileceği cihetle, anlaşmadaki soruşturma ile mükellef 
sair merci olarak addedip gelen birinci grup belgeyi 
bu mülâhazalarla, adı geçen Komisyon Başkanına 
takdim etmiştik, Ancak, Araştırma Komisyonunun 
vaki daveti üzerine 15 Aralık 1976 günü Yüksek Ko
misyon huzurunda ve Komisyonun gizli oturumunda 
tafsilâtı ile arz ettiğim gibi, son olarak Dışişleri Ba
kanlığı kanahyle Bakanlığımıza intikal ettirilen Ame
rikan Hükümetinin görüşünde, Araştırma Komisyo
nunun hukukî statüsü arasında ihtilâf doğurduğunu, 
onu bir soruşturma komisyonu olarak değil, araştır
ma komisyonu mütalâa ettikleri için bu belgelerin ve
rilemeyeceğine dair talepleri karşısında, biz kendile
rine, bunun bilâhara araştırma komisyonu olmakla 
birlikte, soruşturmaya inkılap etmesi düşüncesi içeri
sinde «sair adlî merciler» mülâhazasıyle bu belgelerin 
verilebileceğini Büyükelçilik kanahyle kendilerine an
latılması gereğini ifade ettik. 

Bu konuda Dışişleri Bakanlığının, bu izahatımız
dan sonra 27 . 12 . 1976 günlü yazısı ile alınan Was
hington Büyükelçiliğimizin cevabî yazı metni, aynen 
okumaya fırsat bulamadığım için özet olarak şöyle
dir : 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Dünmü geldi Sa
yın Bakan? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Büyükelçiliğin Mr. Keny ile yaptığı ko
nuşmadan özet olarak, «karşılaştığımız problemleri 
anladığım, aramızdaki anlaşma gereğince Meclis Ko
misyonuna bu belgelerin aktarılması yoluna ancak 
Anayasamızın 90 ncı maddesi gereğince bir Hükümet 
üyesi hakkında ithama gidebilecek bir soruşturma 
açılması talebi mevcut olduğu takdirde başvurulabi
leceğini söyledi. 

Amerikan adalet cihazının Lockheed konusunda 
yürüttüğü soruşturmanın sona ermesi halinde ise, 
anlaşmaya istisna getirilmesinin bahis konusu olabi
leceğini tasrih etti. Bu iki ihtimalin tahakkuku halin
de tarafların konuyu müzakere edip, alâkalı belgele
rin Meclis Araştırma Komisyonuna devredilmesi hu
susunda karşılıklı mutabakat teatisine gideceklerini ifa
de etti. 

Japonya'nın da bizimle aynı durumda olduğuna (ki, 
Japonya vesair memleketleri misal veriyoruz) kendileri

nin verdiği cevapta, bizimle aynı durumda olduğuna 
işaret eden Mr. Keny, Japonya Diyet'inin ilgili ko
misyonunun dokümanları tevdi talebini Amerikan 
Adalet Bakanlığının kabul etmediğini de sözlerine ilâ
ve etti, diyor. 

Burada diyor ki: «Siz, her ne kadar bu 90 ncı mad
de soruşturma komisyonu mütalâa ediyorsanız da, 
ben bu anlaşmaya göre, araştırma komisyonu olarak 
kabul ediyorum; dolayısıyle bu belgeleri buraya ver
diğinizden tıkanıklık meydana gelmiştir. Bu tıkanık
lık da giderilmeden burada belge ve bilgi sizlere akta-
ramam.» 

Değerli arkadaşlarım, elbette burada, milletin Yü
ce Meclisinde her şeyi olduğu gibi ifade etmek mec
buriyetindeyiz. Şu ana kadar aldığım bütün bilgileri, 
yaptığım bütün yazışmaları kronolojik bir şekilde arz 
ediyorum. 

Yüce Meçisin değerli üyeleri; Amerika ile aramız
da gerçekleştirilen anlaşmanın uygulanmasında, temin 
olunan birinci grup belgeleri Meclis Araştırma Ko
misyonuna tevdi edilmesiyle ilgili olarak Bakanlığı
ma gelen ve şimdi sizlere okumuş bulunduğum bilgi
den de açıkça anlaşılacağı üzere; Amerikan Adalet 
Bakanlığı, Anayasamızın 90 ncı maddesi gereğince, 
bir Hükümet üyesi hakkında itham söz konusu ol
madan, bu anlaşma dairesinde sağlanan bilgi ve bel
gelerin Meclis Araştırma Komisyonuna intikal etti
rilmesinin anlaşma hükümlerine müsait olmadığı hak
kındaki görüşünü izhar etmektedir. Bununla beraber 
Lockheed konusunda Amerika'da yapılmakta bulu
nan soruşturmanın bitirilmesini müteakip, ilgili bel
gelerin verileceği, varılacak karşılıklı mutabakat dai
resinde Meclis Araştırma Komisyonuna verilebilece
ğini, ancak bunun için kendilerinin yürüttüğü soruş
turmanın sonucuna karşılıklı mutabakatın sağlanma
sının gerekli bulunduğunu da belirtmişlerdir. Ameri
kan Adalet Bakanlığının bu mütalaası da dikkate alın
mak suretiyle kanunlarımız gereğince suç konusu ol
duğu gibi, kamuoyunun da haklı olarak titizlikle ta
kip ettiği bir konuda, yetkili adlî mercilerimiz yürü
tülmekte bulunan soruşturmalar dolayısıyle gerekli 
bütün bilgi ve belgelerin tedarik edilmesi açısından 
her türlü çabanın gösterileceğini ve Amerikan Adalet 
Bakanhğıyle Bakanlığımız arasında gerçekleştirilen 
anlaşmanın işlerliğinin sağlanması açısından titizlikle 
hareket olunacağım da, tekrar sözlerime ilâve etmek 
isterim. 

Bununla beraber, Araştırma Komisyonumuzun 
hukukî ve anayasal mahiyetiyle ilgili yukarıda arz et-

/ 
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tiğim görüşlerimizde herhangi bir değişikliğin bahis 
konusu olmayacağı, adlî mercilerin ellerinde mevcut 
olan bilgi ve belgelerin tevdiine ilişkin hususlarda da 
gereğine tevessül edileceğini açıkça belirtmek isterim. 
Bu izahatım muvacehesinde, Yüce Meclisin adına 
araştırma yapan sayın Komisyon üyelerinin bu dö
nemde Amerika'ya gitmelerini gerekli görüp görme
mek, elbette yüce takdirlerinize mevdu bir keyfiyet 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, halen yetkili adlî mercilerimizin ellerine 
geçmiş bulunan bilgi ve belgelerin bu mercilerimizce 
kanun hükümlerine tevfikan icap ettiği şekilde de
ğerlendirilip, muktezasımn yine kanun hükümleri da
iresinde takdir ve ifa olunacağına, Anayasamızın ön
gördüğü bu ilke içerisinde hiç bir kimsenin endişe 
veya şüphesine mahal bulunmamaktadır. 

Son olarak şu hususa da temas etmek isterim: 
Bakanlığımız bütçesinin Bütçe Karma Komisyonun
da görüşülmesi sırasında, muhterem arkadaşlarımın, 
hususiyle bir konuda tevcih ettikleri suallere, şimdiye 
kadar intikal eden bilgi ve belgeler münderecatına 
göre, halen görevde olan ve olmayan bir bakanın alâ
kalı olup olmadığı hakkında bilgi istemişlerdir. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, bendeniz, anlaş
ma hükümlerine göre tarafıma gelen bilgi ve belgeleri 
zamanında ve derhal ilgili adlî mercilere bizzat teslim 
ettim. Münderecatını ne tetkik ettim, ne de bu mev
zuda bilgi edinmek istedim. 

Kaldı ki, bu konuda herhangi bir bilgi sahibi bu
lunsam dahi, yargılama safhasından önce (ki, biraz 
evvel Sayın Bozbeyli'nin üzerinde durmak istediği 
konu budur, benim beyanatlarım da bu noktaya da
yalıdır ve son tahkikat açılmadan önce açıklama ya
pılamayacağının idraki içerisinde; son tahkikattan 
sonra açıklama yapılabileceği tarzındadır) açıklama
ma, ne anlaşma hükümleri ve ne de millî mevzuatı
mız müsaade etmemektedir. 

Ancak, daha önce bir çok defalar kamuoyuna ifa
de ettiğim üzere, keyfiyetin açıklama safhasına inkı
lâp eylemesi halinde, hadiselerle ilgili zikredilen isim 
kim olursa olsun, biraz evvel buyurduğunuz gibi, 
babam dahi olsa, açıklamakta tereddüt etmeyeceğim. 

Bununla beraber, yukarıda... 
VAHİT YAŞAR ÇALIM (istanbul) — Nasıl açık

layacaksınız? 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Biraz sonra sualinizi sorarsınız. 
Bununla beraber, yukarıda ifade ettiğim gibi, şah

sen bir malumatım olmamakla beraber, eğer adlî 

mercilere intikal eden bilgi ve belgelere göre, hadise
lerle alâkalı herhangi bir bakanın ismi bahis konusu 
olsa idi, şimdiye kadar adlî mercilerimiz, bundan ön
ceki müteaddit tatbikatlarında olduğu gibi, Anayasa
nın 9Q ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 13 ve müte
akip maddelerine tevfikan keyfiyet yüce huzurlarını
za gelmiş olurdu. 

Maruzatımı burada bitiriyorum. 
Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için, hepi

nize saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, soru sormak isteyen arkadaşlar var, 

lütfen yerinizi terk etmeyiniz efendim. 
Sayın Bakandan soru sormak isteyen sayın arka

daşlarımızdan yazılı müracaat edenleri okuyorum. 
Sayın Özer Ölçmen, Sayın Süleyman Mutlu, Sayın 
Hasan Yıldırım, Sayın Doğan Öztunç. 

Şimdi de, soru sormak isteyen diğer arkadaşları
mın isimlerini kaydediyorum. 

Sayın Hasan Cerit, Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Sa
yın Hilmi Türkmen. 

Başka soru sormak isteyen var mı efendim? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ben yazıh vermiş
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil var. Sayın Bakandan 
soru sormak isteyen başka sayın üye var mı efendim? 
Yok. Soru sorma işleminin bu kısmı bitmiştir. 

Sayın Özer Ölçmen, buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım, 

delâletinizle sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ediyorum. 

1. Sayın Bakan demin lütfettikleri açıklamala
rında, kendi yaptıkları anlaşma muvacehesinde Araş
tırma Komisyonuna bilgi vermeye yetkili olmadıkla
rı halde, Sayın Başbakanın zorlamasıyle bu bilgiyi 
vererek, bu bilgilerin devamının gelmesinin engellen
diğini mi kastetmişlerdir? Bu konu, hızlı açıklama ve 
okumaları sırasında vuzuha kavuşmamıştır. Bugün
den sonra, Türkiye'ye Lockheed konusunda bilgi ve
rilmemesinin müsebbibi kimdir Sayın Bakan? 

2. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Adliye Vekâ
letiyle imzaladıkları anlaşmayı, Demokratik Parti ve 
bir grup Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımızın öner
gesi üzerine kurulan 10/79 saydı Araştırma Komis
yonunun kuruluşundan 4 ay sonra yaptıklarına göre, 
Hükümetimiz bu Komisyona bilgi verilmeyecek bir 
anlaşmayı niçin imzalamıştır? 
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3, Sayın Bakan, Bütçe Komisyonundaki konuş
malarında bakan seviyesinde kimsenin bulunmadığım 
söylemişlerdir. Bakan seviyesinde kimse yoksa, han
gi seviyedç vardır; onu lütfetmelerini rica ediyorum. 

4. 16 Kasım 1976 günü neşrolunan bir haftalık 
dergide, «büyük basının elindeki Lockheed rüşvet 
listesini açıklıyoruz», diye şimdi burada isimlerini j 
okuyacağım kişilerin ismi çıkmıştır. Bu konuda ne I 
Hükümetten, ne Adalet Bakanlığından ne de Cumhu- I 
riyet Halk Partili bir milletvekili hariç, tekzip gelme
miştir. Sayın Bakanın bu konudaki bilgileri nedir? 
Eğer bu isimler doğru değilse niçin bu mecmua top- | 
latılmamıştır, niçin tekzip edilmemiştir? 

1. — Seyfi Öztürk, 2. — Emin Alpkaya, 3. — İr
fan Tansel, 4. — Kemal Ilıcak, 5. — Necdet Uğur. 

Sadece Necdet Uğur tekzip etmiş ve bu mecmuayı 
mahkemeye vermiştir, adlî kovuşturma açmıştır. Di
ğerlerinden hiç bir reaksiyon gelmemiştir. Sayın Hü
kümetin bu konuda fikri nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Buyurun Sayın Bakan. I 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Özer I 
Ölçmen bize dört sual tevcih etmiş bulunmaktadır. 
Bir tanesi, «Anlaşma hükümleri muvacehesinde Araş
tırma Komisyonuna bu belgeleri vermemesi gerektiği 
halde niye bunları verdi tarzında; yoksa, Başbakan
lıktan kendisine bir baskı mı yapıldı» dediler. I 

Biraz evvelki konuşmamda, bu hususta cereyan 
eden hadiseyi tarihleriyle huzurlarınızda arz ettim. 
Biz, Hükümet olarak komisyonu soruşturma komis
yonu niteliğinde mütalaa ettik. Buna rağmen Ameri- I 
kan Adalet Bakanlığının komisyon hakkındaki dü
şüncelerini, daha önceden kestirmek mümkün olma
dığı gibi, her türlü ihtimali dikkate almak suretiyle 
biz bu belgelerin verilmemesi taraflısı olduğumuzu 
Başbakanlığa bildirdik. Akabinde, Başbakanlıktan al
dığımız yazıda; bu belgelerin verilmesi icabeder ki, 
komisyonun çalışma tarzı itibariyle araştırma komis
yonu olsa da soruşturmaya inkılâp edebileceği tarz ve 
düşüncesi içerisinde biz de bunun üzerine birinci grup 
belgeyi, ifade ettiğimiz gibi verdik. I 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Yani Başbaka
nın tazyikiyle. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Efendim, ifade ediyorum, kronolojik 
olarak, verdim ve değerlendirme size aittir. | 

İkinci bir sual, efendim, «Bakan seviyesinde adam 
yok, tarzında Sayın Bakan komisyonda konuştu» 
buyuruyorlar. Benim orada yaptığım konuşma zabıtla
rını tetkik ederseniz, kesinlikle bu gibi bir konuşmam 
olmamıştır. Kendi tahminlerime göre ifade ettim, bi
raz evvel de yaptığım açıklamada, gelen belgeleri he
yet önünde Ankara'Savcılığına-tevdi .ettim, muhte
vası hakkında hsç bir şey araştırmadan olduğu gibi 
tevdi ettim. Bundan öteye içeride adam var mı, yok 
mudur, ne miktarda vardır, nasıl vardır konusun
da bendenizin malumatı olsa bile, - ifade ediyorum 
biran için olsa bile - biraz evvel anlaşma hükümleri 
içerisinde, son tahkikat açılmadan bunları açıklama 
yetkisini de haiz bulunmadığımız malumlarınızdır. 

Başka isimler var mıdır, yok mudur konusu ad
liyeye intikal etmiştir; tahmin ediyorum ki, orada en 
iyi netice istihsal edilecektir. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Bakan ol
madığını daha önce söylemiştiniz. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Efendim, eğer takip etmişseniz, öyle 
bir açıklamam yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz devam buyurun 
efendim. Müdahale etmeyin efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Matbuatta birtakım listelerden bahse
dilmektedir. Bu listeler, mevcut tomarın içerisinde 
var mıdır, yok mudur; eğer yoksa niye toplattırma
dınız tarzındaki ikinci bir suali varit oldu. 

Birinci sualin cevabını verdik. Toplattırma mese
lesine gelince; bu konuda Cumhuriyet Savcılarımız 
müteyakkızdır, eğer gerçekten toplattırılması iktiza 
ediyorsa, toplatılacaktır. Dava açıp açmamak, tekzip 
edip etmemek, o listede isimleri bulunanlara ait olan 
bir keyfiyettir. 

BAŞKAN — Bilmiyorum soru cevaplandı mı? 
Bir de Araştırma Komisyonuna bilgi verilmeyeceğine 
göre, neden anlaşma yapıldı şeklinde bir soru tev
cih etmişlerdi. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Cevaplandırdım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandırıl
mıştır. 

Sayın Süleyman Mutlu, sorularınızı buyurun efen
dim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, Hükümetimiz anlaşma yaparken; Ame
rika Adalet Bakam ile Adliye Bakanımızın arasında
ki anlaşma, Holanda, İtalya ve Japonya Hükümeti-
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nin yaptığı anlaşmanın aynı mıdır? Onlar parlamen- ı 
toya nasıl bilgi vermişlerdir? 

2. Sayın Bakan, belgelerin bir kısmmı verdim ! 
diyor. İkinci ve üçüncü belgelerin verilmeyişini Ame- j 
rika mı engellemiştir, Sayın Bakan kendisi mi engel
lemektedir? 

3. Bütçe Komisyonunda «Ben kesin olarak Ba
kan ismi yoktur şeklinde konuşsam da kesin değildir» 
demesi bir açıklama değil midir? Açıklamaysa, ba
kan olmadığına göre, milletvekilleri ve generaller mi | 
vardır? Onu mu demek istemiştir Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Muhterem Başkan, bîr evvelki sual sa
hibi arkadaşlarımızın suali ile hemen hemen aym 
muhtevadadır. Verdiğimiz cevaplar kendileri için de 
geçerlidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Hasan Yıldırım, buyurun efendim. 
Sayın Yıldırım, biraz öne gelmeniz mümkün mü- I 

dür efendim? 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Efendim, anlaş
mamı! 4 ncü maddesini ben hükümranlığımıza aykırı 
görüyorum; aym zamanda parlamenter rejime de ters 
görüyorum. Sayın Bakan, acaba Hükümet olarak, 
Hükümet temsilcisi olarak bu konudaki düşünceleri
niz nelerdir? 

İkinci bir sorum var; arkadaşım buna dokunmuş
lardı, ben de kısaca dokunmak isterim: Bu anlaşma- J 
yi Hükümet gerçekte nasıl kabul etmiştir? Yoksa Hü- I 
kümet - bu benim kanımdır, buna inanıyorum - bu 
olayı kapatmak için Amerika Hükümetinden yardım 
ihtiyacı mı hissetmiştir? Bu hususta lütfen düşünce
lerini bildirsinler. 

Üçüncüsü: Hükümranlık hakkımızı bu derece ih
lâl eden, demokrasilerde hükümetin düşmesine mün
cer olacak nitelikte gördüğüm bu derece önemli bir 
anlaşmayı, çok önemli gördüğüm konuyla ilgili an
laşmayı, acaba Hükümet Parlamentoya getirseydi de, 
anlaşmadan önce daha enine boyuna tartışsaydık fay
dalı olmaz mıydı? I 

Bu hususları rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sorular bu kadar mı efendim? 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Evet Saym Baş

kan. i 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Bir anlaşma yapılmıştır efendim. 4 ncü 
maddenin muhtevası de ortadadır. Buna göre hüküm
ranlık haklarını ihlâl eden bir keyfiyet yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Doğan Öztunç. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Diğer sorularım 

vardı, cevaplandırılmadı. 
BAŞKAN — Efendim, somlarınızı sordunuz, Sa

yın Bakan cevabı verdi. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Saym Bakanın 

cevaplan belli zaten. 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, cevap kapsamım 

Başkanhk tayin etmez. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Sayın arkadaşım her konuşmasında 
bunu cevaplandırmadığımı söylüyorsunuz. Bizden da
ha açık bir insan bulmak da biraz zor galiba. Neden 
kaçalım? Cevap istediniz, verdik cevabımızı. 

BAŞKAN — Cevabı Bakan tayin eder. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — He
sap vereceksiniz beyefendi. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Hayır, veriyoruz diyorum, yani kapalı 
tarafımız yok ki. Çok açık söyledik. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız... 
Sayın Bakan lütfen... 

Buyurunuz Sayın Öztunç. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Efendim, 

Lockheed yolsuzluğuyla ilgili olarak Komisyon 25 
Mart 1976'da teşekkül etti. 30 Mart 1976'da görev 
bölümü yaptı. Bundan yaklaşık 4 ay sonra, 8.7.1976 
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığıyîe 
Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma im
zalandı. Anlaşma 17 Temmuz 1976'da yürürlüğe gir
di. Anlaşmadan bu yana, yaklaşık olarak beş ay geç
mesine rağmen, Hükümet, Amerika Birleşik Devlet
leriyle yaptığı anlaşmanın kapsamını, içeriğini ve ko
şullarım Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmedi. 

Böylece Hükümetin, millet iradesini kullanan Mil
let Meclisinden birtakım ulusal gerçekleri sakladığı 
sonucu çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Soru... 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Bu gerçek

ler Avrupa'da, Asya'da birtakım tahtları etkilemiş, 
hükümetleri devirmiştir. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Bu soru mu 
Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Ben de «Soru» diye ikaz ettim Sa
yın Çağlar. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Acaba Hü
kümetimiz Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan 
anlaşmayı neden beş aydan beri Millet Meclisine ge
tirmemektedir? Nedenini soruyorum. 

2. Lockheed yolsuzluğunu araştıracak olan ve 
Millet Meclisini temsilen kurulan Loockheed Araş
tırma Komisyonu 30 Martta görev bölümü yapmış
tır. Dört ay sonra Amerika, Birleşik Devletleriyle an
laşma imzalanmıştır. Ancak anlaşmanın kapsamına 
Millet Meclisini temsilen görevle yükümlendirilen 
Araştırma Komisyonu sokulmamıştır ve millet ira
desini temsilen araştırma yapacak olan Lockheed Ko
misyonu, Amerika Birleşik Devletlerinin karşısına 
sorumlu ve muhatap olarak gösterilmemiştir; bu
nun nedeni? 

3. Sayın Bakan «Listede babam da olsa adım 
açıklamaktan çekinmem» dediler. Bir başka açıkla
mada da, listede bakan seviyesinde kimse olmadığı 
söylendi. O halde Sayın Bakan bu ifadeden, «isim
ler vardır, bellidir, ama içlerinde bakan yoktur...» 
tarzında bir yorum mu çıkarıyorlar; gerçekten böyle 
bir liste var mıdır? 

Cevabım rica ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztunç. 
Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Muhterem Başkan, malumlarınız Hü
kümet bahis konusu anlaşmayı 244 saydı Kanuna 
dayanmak suretiyle hazırlamıştır ve görev tevdi edil
diği andan itibaren en kısa zaman içerisinde müza
kerelerde netice istihsal edilmiştir efendim. Sual bu... 

BAŞKAN — Cevap verdiniz değil mi efendim? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Liste, yine biraz evvel arkadaşlarımız 
bu konuda «Bakan var mıdır, olsa açıklarız» tarzın
daki suale benzer bir sual sordular. İfade ettiğim gi
bi, bizim o konuşmalarımızı arkadaşlarımı ya lâyı-
kı veçhile tetkik etmemiş olacaklar veyahut ta akıl
larında yanlış kalmış olacaktır. Bizim söylediğimiz 
husus, anlaşma hükümleri dairesinde son soruşturma
nın açılmasından sonra bu isimlerin açıklanacağıdır. 
Biraz evvel de ifade ettiğim gibi.. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — İsim var 
mı ki Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Var veya yok efendim, varsa açık
lanacak. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Var mı, yok 
mu diye soruyorum? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Biraz evvel konuşmamızda ifade ettik. 
Biz bu belgeleri tomanyîe olduğu gibi ilgililere açma
dan, bakmadan, araştırmadan, içini tetkik etmeden 
yetkili merci olarak Cumhuriyet Savcılığına tevdi et
tiğimizi ifade ettik efendim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Hasan Cerit... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş-
kan> «Lockheed Komisyonu neden anlaşmanın kap
samında yoktur» şeklindeki sorum cevapsız kalmış
tır. Yazılı mı cevap verecekler? 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, her konuşmacı arka
daşımız Başkanlığa bu şekilde bir soru tevcih ederse, 
vakit kaybetmiş olacağız. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Hiç değin
mediler. 

BAŞKAN — Efendim, soruyu milletvekili arka
daşımız sorar, muhatap makam muhtevasını tayin 
eder, tespit eder cevap verir, veya vermeyebilir de. 
Yani bizim zorlama imkânımız yok Sayın Öztunç. 
Teşekkür ederim. 

Sayın Cerit, buyurun efendim. 
HASAN CERİT (Adana) — Soru 1. - 244 sa

yılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, 
hükümetler arasındaki anlaşmaların iki ay içerisinde 
Meclise ve Senatoya sunulması gerekir; beş aydan 
beri sunulmayışının nedeni nelerdir? 

2. Amerika Birleşik Devletleri Lockheed anlaş
ması konusunda «İşbirliğine devam etmeyeceğim» di
ye Türkiye'ye bir bildiride bulunmuş mudur? 

3. Bu anlaşma - bizim anladığımıza göre - so
rumluları meydana çıkarmamak için yapılmış bir an
laşmaya benzer. Hakikatin ortaya çıkması için, Hü
kümet anlaşmayı değiştirmeyi düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Sorular bunlar Sayın Bakan, lütfen. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Efendim, birinci sualleri teknik bir su
al, müsaade buyururlarsa yazılı olarak cevaplandıra
yım. 

İkinci sual; «Amerika Birleşik Devletleri bu ne
vi belgelerin verilmemesi tarzında kesin bir tavır ta
kındı mı?» tarzında, yanlış anlamadıysam. 

Bunu, konuşma metnim içerisinde aslında zikret
tim. Bir tıkanıklık olduğunu ifade ettim ve son gelen 
bir evrakta da, «Siz her ne kadar soruşturma komis
yonu niteliğini taşıdığım iddia ediyorsanız da, biz bu 
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komisyonu araştırma komisyonu tarzında mütalaa et
tiğimiz için bu tıkanıklık bahis mevzuudur.» tarzında
dır. Bir tıkanıklık vardır; fakat henüz bu kesinlikte bir 
neticeye gidilmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Cevaplandırıldı mı efendim? Te
şekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı. 

YUSUF ZlYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Başka
nım; Sayın Bakan bir konuşmasında «Rüşvet alan
lar arasında bakan seviyesinde kimse yoktur» dedi
ğini kabul ettiğine göre, rüşvet alanların Türkiye'de 
olduğu kabul ediliyor demektir. Bu kişiler arasında 
bakan seviyesinde kimse yoktur sözünü, bakan sevi
yesinde olmayan suçluların isimleri bizce bellidir şek
linden başka türlü anlamak mümkün müdür? 

Yine Sayın Bakan, buradaki bir konuşmasında; 
«Ben gelen tomarları olduğu gibi, incelemeye tabi tut
madan adlî makamlara verdim» buyurdular. O halde 
Sayın Bakan bu tomarları incelemediğine göre, «Ba
kan seviyesinde kimse yoktur» sözünü neye istinaden 
söyleyebilmektedir? 

3. Açtırılan tahkikat, Bakanlıkça açtırılan tahki
kat, yalnız F -104 uçakları ile mi ilgilidir? Yoksa 
Lockheed Firmasının Türkiye ile olan münasebet
lerinin başlangıcından itibaren bugüne kadar devam 
eden safhayı mı kapsamaktadır? Eğer bu safhayı kap
sıyorsa, o takdirde Hükümet naşı], bu olay Cum
huriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyon 
Hükümeti zamanında vaki olmuştur diyebilmektedir? 

4. Türk - Amerikan anlaşması «gizlilik ihlâl edi
lirse taraflardan herhangi biri yükümlülüğünü yerine 
getirmeyebilir» diyor. Burada Sayın Bakana ifade et
mek istediğim husus şudur : «Getirmez» diye kesin ve 
amir bir hüküm yok, «Yükümlülüklerini yapmaya
bilir» diyor. Amerika'ya karşı Türk Hükümeti, açık
lamaları halinde bu hakkım kullanmaması konusun
da herhangi bir müracaat yapmış mıdır, teşebbüste 
bulunmuş mudur? Yoksa özellikle, Türk Hükümeti 
Amerika'nın bu hakkım kullanmasını mı istemekte
dir? 

5. Yine Sayın Seyfi Öztürk'ün verdiği cevabî ya
zıdan öğreniyoruz ki; Amerikan Hükümeti, karşılıklı 
tahkikat heyetleri teati etmek suretiyle bu işin açık
lığa kavuşturulmasını, isimlerin ortaya çıkarılmasını 
teklif etmiştir. Hükümranlık hakkı ileri sürülmek su-
retiye bu, Hükümetimiz tarafından reddedilmiş bulu
nuyor. Acaba yapılan şu anlaşmadaki kayıtîayıcı hü
kümler karşısında, bu teklifin reddedilmesi, işin kapa
tılması gayesine matuf değil midir? 

Yine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre; Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Millet Meclisinden, 
Meclislerden hiçbir şeyi gizlemeye hakkı olmadığına 
göre; bu anlaşma, Millet Meclisinden ve Senatodan, 
Hükümetin bilgilerini saklayabilir, hükmünü çıkarmak 
mümkündür ve bu hüküm çıkarılabilir. Anayasamı
zın ve İçtüzüğümüzün, hükümetin, Meclislerden hiç
bir şey saklayamaması tarzındaki hükümlerine aykırı 
değil midir? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) -— Suali anlayamadım Sayın Başkan, çok 
karışık, bu son suali anlayamadım. 

BAŞKAN — Son soruyu mu efendim? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Anladığını kadarıyle Sayın Yağcı, 
hükümetler hiçbir konuyu Meclislerden saklanamaz
lar. Beş ay olmuştur bu anlaşma imzalanah, Meclis
lere bu konuda bilgi verilmemiştir şeklinde. Bu davra
nış bir gizleme şeklinde yorumlanamaz mı? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Diğer anlaş
malardan farkı nedir bu anlaşmanın? 

BAŞKAN — Evet efendim, sorunuzu arz ettim 
Sayın Yağcı. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Muhterem Başkan; arkadaşımızın sual
lerinden bir tanesi yine biraz evvel, bizim açıklama
larımıza dayalı bir sual. 

Efendim, «Bakan seviyesinde bir kişi yoktur.» sö
zünden, «Bunun dışında başkaları mı vardır?» sözü, 
manası anlaşılmaz. «Bir bakan yoktur kanaatini, to
marları açıp bakmadığına göre nereden varıyor?» di
ye bir sual sordular. Biraz evvelki açıklamamda ifade 
ettim. Bir prosedür vardır. Bakan seviyesinde bu nevi 
bir isnada maruz kalan kişi olsa idi, adlî merciler, 
bugüne kadar dokunulmazlığın kaldırılması için ev
rakları Yüce Meclise sevketmiş olacaklardır. Sevket-
mediklerine göre, ihtimaline binaen meseleyi dile ge
tirmiş olduk. 

İkinci konu : «Bu tahkikatler sadece Lockheed 
Firmasına münhasır mıdır?». Hayır, Lockheed ve 
Douglas şirketlerine münhasırdır. Bu hususlar hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

F - 104'ler bakımından da, Millî Savunma, Genel
kurmay Askerî Savcılığı tarafından gerekli tahkikat
lara girişmiş bulunmaktadır; yani tamamını kapsamak
tadır. 
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YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — «Nasıl eski 
hükümetlere yükleyebiliyorlar o zaman?» Bu soru
ma cevap kısmı kaldı efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Diğer bir sualinde; «Amerikan Adalet 
Bakanlığı, gizliliğin ihlâl edildiğini ileri sürmesinden 
sonra, Bakanlıkça bir müdahalede bulunulmuş mu
dur?» tarzında bir sual oldu. Bunu defaatle yukarı
larda ifade ettik. Biz bu tıkanıklığı gidermek için her 
türlü gayreti, yazışmayı göstermiş bulunmaktayız ve 
Komisyonda yaptığımız konuşmada da, bu tıkanıklığı 
gidermenin gayreti içerisinde olduğumuzu ifade ettik. 
Burada da aynı şeyi ifade ettik. Girişimlerimiz ya
pılmıştır. Ancak, son aldığımız belgede de, aynı ka
naat içerisinde oldukları ve tıkanıklığın devam ettiği
ne dair ibareler vardır. Bunu gidermenin gayreti içe
risinde elbette ki olacağız. 

Ayriyeten, «Bu anlaşma gizlidir, bizden saklanmış
tır» tarzında bir sual vardır. Malumlarınız, biz bu 
anlaşmayı 244 sayılı Kanuna dayalı olarak hazırla
dık ve Resmî Gazetede ilân ettik, aleniyeti ortadadır, 
öyle bir gizlilik düşünülmemiştir. 

Suallerinize herhalde cevap vermiş olacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hilmi Türkmen, buyurun efendim. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan; 

Demokratik Partinin verdiği Araştırma önergesinden 
4,5 ay sonra Hükümet, Amerika Birleşik Devleti ile 
bir gizli anlaşma gereğini duyduğuna göre, durum 
son derece bir hassasiyet göstermiştir. Acaba bu gös
terdiği hassasiyet neyi icabeder? Bir. 

2. Şu anda Türkiye'de Devlet Başkanlığı maka
mı, Genelkurmay Başkanlığı makamı, Başvekâlet ve 
topyekûn Bakanlar Kurulu zan altındadır. 

Sayın Bakan tahmin yapabildiğine göre, iki devle
tin hükümetleri arasında yapılmış olan anlaşma muci
bince bir kısım isimleri açıklamak yetkisine sahip mi
dir? Açıklarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Yani açıklar mısınız? 
Evet, buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan; değerli arkadaşımın sua
lini, yine anlaşma hükümleri içerisinde cevaplandır
maktan öte bir şey söylememiz mümkün değil. 

İfade ettiğimiz gibi; mevcut kâğıtların içerisinde 
isim var mıdır yok mudur, ne miktar vardır, ne mik
tar yoktur meselesi, bendeniz tarafından da bilinme
mektedir sizler gibi. Ancak, yine bu anlaşma hüküm

leri gereğince son tahkikatın açılmasından sonra ale
niyet kesbedecek, o zaman sizler de öğreneceksiniz, 
biz de öğrenmiş olacağız. 

Bu bakımdan, daha arzu edilen tarzda bir açık
lık getirmek dokümanına ben de sahip değilim. 

«Hükümetin bu anlaşmada gizlilik kastı vardır.» 
sözüne iştirak etmemiz tabiî mümkün değil. Aslında 
böyle bir düşüncenin bahis mevzu olması da müm
kün değil. İfade ettiğimiz gibi, biz bu anlaşmayı Mec
lisimizin verdiği yetki ile çıkarılmış bulunan kanuna 
dayalı bir şekilde hazırladık, Resmî Gazetelere de in
tikal ettirdik, basma intikal etti. Dolayısıyle böyle 
bir gizliliğin bahis konusu olacağım zannetmiyorum, 
bahis konusu değildir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, buyurunuz efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa

yın Başkan; Yüce Meclisin görüşmelere aldığı, bu 
hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olayını ortaya çıkarmak 
olduğuna göre; Sayın Bakan da muhtelif arkadaşla
rımızın sorularına tatmin edici cevap veremediğine 
göre; Hükümet içerisinde de bu tip yolsuzlukları bas
tıracak mütehassıs elemanlar olduğuna göre, soru sor
maktan vazgeçtim. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Sayın Sükan, buyurunuz efendim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Biraz önce Sayın 
Bakan, Türkiye'de Lockheed rüşvet olayını meydana 
çıkarmak için kurulan Komisyona imkân tanıma mev
zuunda, Türk Hükümeti ile Amerikan Hükümeti ara
sındaki anlaşmanın Japonya'da, İtalya'da, Hollanda' 
daki anlaşmalara muvazi tip anlaşmalar mahiyetinde 
olduğunu beyan buyurdular. 

Şimdi sormak istiyorum : Japonya'da, Hollanda' 
da, İtalya'da Lockheed rüşvet olayını meydana çıkar
mak maksadıyle kurulan parlamento komisyonuna, 
her türlü denetim imkânı sağlayan adı geçen hükü
metlerle, Amerikan Hükümeti arasındaki anlaşmala
rın metinleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve 
Adalet Bakanının elinde mevcut mudur? 

Bu metni tetkik etmişler midir? Bu metin, var ise, 
Komisyona bu metin verilmiş veya Komisyon tara
fından bu metnin mahiyeti sorulmuş mudur? 

Böyle bir metin varsa, parti gruplarına bu metin 
derhal verilebilir mi? Bu hususta ve metnin bazı mad
deleri hakkında açık, kesin bilgi vermelerini istirham 
ediyorum. 

— 366 — 



M. Meclisi B : 24 28 . 12 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Sorularınız... 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Efendim Sayın Sükan'ın suali bir hayli 
teferruatlı ve bir araştırmayı gerektirir. 

Takdir edersiniz; şu anda Japonya ile İtalya ile 
Hollanda ile yapılan anlaşmaların mahiyeti hakkın
da uzun uzun size malumat verme imkânına sahip 
değilim. Bunu takdir edersiniz. Ancak... 

FARUK SÜKAN (Konya) — Metin var mı? 
BAŞKAN — Hükümetin elinde var mı, diye bir 

sual var Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Vardır efendim. Ancak, bunları tet
kik ettikten sonra yazılı olarak arz edelim efendim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Tercümesini yapın 
verin bize. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Ben de çok teşekkür ederim efendim. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Süreniz 10 da
kikadır Sayın Alpaslan, zatıâiinize de hatırlatmış ola
yım efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bi
rinci görüşmede söz almadım; o söz hakkım işle
mez mi? 

BAŞKAN — İkinci görüşmeyi yapıyoruz Sayın 
Alpaslan. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Saym Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Gerçekten ibret verici, düşündürücü bir müzake
re yapıyoruz. Hükümetin tutumu gerçekten ibret ve
ricidir. Biraz önce ilk görüşmesini yaparken Sayın 
Adalet Bakam, Japonya ile ilgili anlaşmanın 4 ncü ve 
5 nci maddesinden söz ederek; «Orada da aynı ilkele
rin uygulandığını, orada da Meclis Araştırma Komis
yonlarına bu tür belgelerin ve bilgilerin verilemeyece
ğini» beyan ederken, Sayın Sükan'ın sorduğu soru kar
şısında, «Bu soru çok girifttir, araştırma gerekir, ter
cüme gerekir; elimizde olduğu halde şu anda hazırlıklı 
değilim, veremem» buyurdular. Bütün bunlar gösteri
yor ki, Demire! Hükümeti Araştırma Komisyonumu
zu, kendisine Yüce Meclisin yüklediği görevi sona er
direcek olanakları sağlamamanın kararlılığı ve inadı 
içerisindedir. 

Değerli arkadaşlarım, tüm soru soran üyeler, gö
rüşme yapan üyeler bir nokta üzerinde durdular. Hep
si dediler ki Sayın Adalet Bakanına, Sayın Demirel 
Hükümetine «4,5 ay önce kurulan Komisyonun göre
vi, işlevi, amacı ortada iken niçin anlaşma metnine 
sokmadınız?» 

Sayın Bakanın cevabı oldukça şaşırtıcı «E, biz 
tahmin edemedik, Anayasanın 88 nci, (Sayın Bakan, 
zaptettim aynen konuşmanızı, zabıtlardan da çıkarır 
kontrol edebiliriz) «Anayasanın 88 nci maddesinin 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu tarz yo
rumlanacağını tahmin etmediğimiz için, Millet Mecli
si Araştırma Komisyonunu anlaşma metnine ithal 
etmedik» buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Demirel Hükümeti bu 
şaibeli ortamdan Türk toplumunu kurtarmak istesey
di, eğer Adalet Bakanı Anayasanın ve yasaların ken
disine yüklediği görevin bilinci ve inancı içerisinde 
olsaydı, değil Anayasanın şu maddesi bu maddesi, 
apaçık «Millet Meclisi Araştırma Komisyonu da bil
gi ve belgeleri inceleme yetkisine haizdir» diye bir 
madde koyardı ve biz de bugün burada bu birbirimi
zi kıran sözleri etmez ve gerçeği bulmaya hızla gi
derdik. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanının be
yanında daha önceki beyanlara bakarak bir çelişkiyi 
daha belirtmek zorundayım. Sayın Adalet Bakanı 
Komisyonumuzun açık oturumunda, gizli oturumunda 
ve yine Sayın Adalet Bakanı Bütçe - Plan Karma 
Komisyonunda yaptığı görüşmelerde; «Lockheed 
Araştırma Komisyonunun her ne kadar Anayasanın 
88 nci maddesinden kaynaklanmış olduğu gerçeği or
tada ise de, sonuçta bir soruşturmaya dönüşeceği için 
- Bakan olarak kanaati - her türlü bilgi ve belgeleri 
toplayıp, anlaşmanın bu safhasında da daha sonraki 
safhasında da gelecek bütün belgeleri almak hakkı
na sahiptir» demiş idi. Ama görüyorum ki, Saym Ba
kan burada, Başbakaıt Sayın Demirel'in de belirttiğim 
görüşü paylaşmış olmasına rağmen, buradaki son gö
rüşmelerinde bilgi ve belgeleri Amerikalı bilmem kimin 
buyruğu nedeniyle anlaşmanın çerçevesi içinde Ko
misyonumuzu dün görürken, bugün görmez bir an
layış içindedir. 

*" ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Yok öyle şey, yok öyle şey. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Sayın Bakana bir hususu daha sormak istiyo
rum. 
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Sayın Bakan, biraz önce Genel Kurula teşrif eden 
Sayın Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in Bakanlığının ara
cılık yapmasını dahi istememişti; «Hayır bilgi ve bel
geler diplomatik yollardan değil, doğrudan doğruya 
bana gelecek» demişti Ama görüyorum ki Sayın Ba
kan, Komisyonumuzun yetki ve sorumluluğu tartışıl
ma konusu olduğu zaman, Sayın Çağlayangil adına 
Dışişleri Bakanlığının bir görevlisini Amerikan Ada
let Bakanlığının bir görevlisi ile görüştürmek gereğini 
duyuyor. Hani, direkt temas halinde idiniz? Niçin bu 
kez Dışişleri Bakanlığı adına Büyükelçi gidip Amerika 
Adalet Bakanlığından bilmem kimle görüşmek gere
ğini duyuyor? 

Değerli arkadaşlarım; bütün bunlar, bu Hüküme
tin, bu Komisyonun belirli sonuçlara varmasında pek j 
de istekli olmadığım göstermektedir. 

Sayın Bakan; «Rüşvet alışverişi olmuş mudur, rüş
vet alanlar kimdir?» tarzında değerli üyelerin sorula
rına, «Rüşvet alanları bilmiyorum» tarzında cevap 
verdi, rüşvet konusuna da değinmedi. Bu konuyu araş
tırıyoruz değerli arkadaşlarımız ve bu Hükümet, önü
müze aşılması imkânsız engeller çıkarıyor. 

Şimdi, ibret verici bir. mektubun son paragrafını 
okuyorum : 

«Mümessili bulunduğumuz Lockheed firmasının, 
her türlü emellerinize amade olduğunu, bilhassa belir
terek firmadan alınan teleks notunu bilgilerinize su- I 
nuyorum» diyor Lockheed Firmasının Türkiye Tem
silcisi. Kime diyor? Türk Hava Kuvvetleri Kuman
danına diyor. 

Bu Hükümet, hâlâ bir vurdumduymazlığın için
de... Her türlü emeline amade olan Lockheed'in Tür
kiye'de dağıttığı rüşvetin, Türkiye'ye yaydığı rezale
tin hesabını bir türlü verememenin ıstırabını taşır Ko
misyonumuz da, Yüce Genel Kurulumuz da... Fakat 
Hükümet bir gün belgeleri vermeye yanaşır, ertesi gün 
diplomatik kanallarla gelen bir yazıyı öne sürerek 
Komisyonumuzun çalışmasını engeller. 

Değerli arkadaşlarım; bu Lockheed rezaleti Tür
kiye'de 1977 seçimlerinden önce çözülmelidir. Ben ne 
Demirel Hükümetini, ne Ecevit Hükümetini, ne Ir
mak Hükümetini, ne bir diğer hükümeti itham etmek 
durumunda değilim. Ama itham altında olan, Türk 
halkının 40 milyonudur. Hakkınız yok bunu yapma
ya. Eğer bu anlaşma bize bu yetkiyi vermiyor ise, Sa- I 
yın Demirel'i, Sayın Çağlayangii'i, Sayın Adalet Ba
kanım, Türk ulusu önünde göreve çağırıyorum. Bu
günden tezi yok, lütfen karar aldırsınlar Amerika Bir
leşik Devletlerine. Gelecekler benim haşhaş tarlamda J 

gezecekler, gelecekler her yerde araştırma yapacak 
Amerika'nın at çobanları (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri); biz Türk haysiyetini, Türk onurunu kı
ran, bizi rüşvet yiyen insanlar durumuna getiren bir 
senatörün beyanı karşısında perişan edileceğiz. Buna 
hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika'ya gönderme kara
rı verirsiniz, vermezsiniz. Komisyonumuz bu kararı
nızı her zaman olduğu gibi saygıyle karşılayacaktır. 
Ama bu imkânı bize tanımayan bu Hükümet, Lock
heed rezaletinin şaibesi altından kurtulamaz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Şarlatan herifler. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım; 
tespit edemediğim bir insan «Şarlatanlar» diye bir ifa
dede bulundu. Lütfen, o şarlatana, bu Meclisten on
dan başka şarlatan bulunmadığım bildiriniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Babasının 
adı şarlatan. 

BAŞKAN — Siz buyurunuz efendim... Buyuru
nuz Sayın Alpaslan, kem söz sahibine aittir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — O da at ço
banıdır da ondan. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; Saym Bakan çok önemli bir konuyu daha dile 
getirdi : İkinci ve üçüncü paketlerin incelenmesi şura
sında, numaraların teselsül etmediğini söyledi. 

İddia ediyorum ki; rüşvet alanların listesi o ara
dan çekilen sayfalardı. Aksini iddia etmek mümkün 
müdür? Amerika gibi teknolojinin zirvesine çıkan 
bir ülkede, numaralar teselsül ederken, makine bozul
muş olacak da, sayfalar eksik olacak. Buna kargalar 
güler ve Türkiye'de dağdaki çobanı bile buna inan
dıramazsınız. 

İşte şunu, yada bunu radyo - televizyonda suçlamak 
yerine; Sayın Demirel Hükümetine düşen görev, Türk 
ulusu adına görev yapan Yüce Komisyonumuzun araş
tırmasına her türlü olanağı sağlamalıdır. Bu olanağı 
sağlamadığı sürece, Türk halkı önünde bunun hesabını 
verme imkânından mahrumdur. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Verecekler. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, sureniz bitmek üzere^ 

dir. Rica ediyorum. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Topluyorum Sayın 
Başkanım. 

Sayın milletvekilleri; Saym Başbakan Süleyman 
Demirel'in, Sayın Adalet Bakanının çok açık ve seçik 
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mektubu ve zapta geçen beyanları var; Komisyonu
muzun bu anlaşma çerçevesi içerisinde her türlü yet
ki ile teçhiz edildiğine ilişkin. 

Lütfediniz karar veriniz, Komisyonumuz Amerika 
Birleşik Devletlerine gitsin. Amerika Birleşik Devlet
lerine gitsin ki değerli arkadaşlarım; Sayın Demirerin 
resmî beyanı, bu dosya içinde bulunan resmî beyanı ve 
Sayın Adalet Bakanının 1 nci paketi göndererek bi
zim anlaşma çerçevesi içinde olduğumuzu açıkça ka
bul etmesi karşısında, Amerikan Hükümetinin tavrı 
ve Sayın Bozbeyli'nin biraz önce belirttiği gibi, eğer 
bir gizli anlaşma varsa, eğer gerçekten rüşvet alanlar 
gizlenilmek istiyorsa, giden arkadaşlarımız orada bil
gi ve belge akmasınlar; o zaman Yüce Meclis, Demirel 
Hükümetinden hesap sorsun. 

Takdir Yüce Millet Meclisinindir. Hepinize saygı
lar sunuyorum. (C. H. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan, lüt
fen ayrılmayın efendim, sorular var. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, so
rum var. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, Komisyon Başkanın
dan soru sormak istediniz, buyurunuz efendim. («Baş
ka sorular var» sesleri) 

Bir dakikanızı alabilir miyim Sayın Sükan. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkanına 

soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim? Var. 
Bir dakika sırasıyle isimleri alayım efendim. 
Sayın Sükan, affedersiniz efendim, çok özür dile

rim, sizi davet ettim. 
Soru sormak isteyenler : Sayın Önder, Sayın Sü

leyman Mutlu, Sayın Halil Karaath, Sayın Ünat De
mir, Sayın Doğan Kitaplı, Sayın Fahri Özçelik, Sa
yın Abdi özkök, Sayın Müfit Bayraktar. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Soru sorma işleminin bu kısmı bitmiştir. 

Saym Sükan, buyurun efendim. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkanım, 

Lockheed Araştırma Komisyonu 30 Mart 1976 günü 
toplanarak vazife taksimi yaptı ve vazifeye başladı. 
8 Temmuz 1976'da da Türk Hükümetiyle Amerika 
Hükümeti arasında bu konuda hükümetler arasında 
salâhiyet anlaşması yapılmıştır. Resmî Gazete'de de 
17 Temmuz 1976 tarihinde Hükümetin anlaşması ilân 
edildi. 

Şimdi soruyorum Saym Bakandan : 30 Mart'tan 
17 Temmuz tarihine kadar Komisyon vazife taksimi 
yapıp, vazife taksimi yapıp vazife gördüğüne göre ve 

17 Temmuzda da Resmî Gazetede bu konuda Hükü
met anlaşması ilân edildiğine göre Komisyon bu an
laşmayı getirtip tetkik etmiş midir? Meclislerimize, 
Meclis Araştırma ve Tahkikat Komisyonlarına bu an
laşma ile hakikaten imkânlar tanınmış, denetim yolları 
açılmış mıdır? Bu konuda Komisyon bir araştırma 
yapımş mıdır ve gerekli ilmî ve adlî makamlar nez-
dinde istişarî mahiyette mesele tetkik edilmiş midir? 

İkincisi : Lockheed rüşvet olayı konusunda diğer 
memleketlerde, parlamento komisyonlarına, hadisenin 
hakikaten aydınlanması hususunda hükümetler par
lamentolarına imkân hazırlamak için anlaşmalar yap
tıklarına göre, bunu da Komisyon bildiğine göre, biraz 
evvel Saym Adalet Bakanına da sorduğum üzere, aca
ba Komisyonunuz bu metinleri getirtip tetkik etmiş 
midir ve bu metinler muvacehesinde kendi vazife ve 
salâhiyetlerini tespit etmiş midir? 

Bu hususta açıklamalarını istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, Sa
ym Sükan, evvelâ 17 Temmuz 1976 günü Resmî Ga
zetede yayınlanarak yürürlüğe giren anlaşmayı Ko
misyonumuzun inceleyip, bunun içeriğini ve Komis
yonumuzun bu anlaşma çerçevesi içinde yetki ve so
rumluluklarım değerlendirip değerlendirmediğimizi so
ruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuz 17 Tem
muzdan hemen bir kaç gün sonra İstanbul'da yaptığı 
bir toplantıda, İstanbul Valisine bu Resmî Gazeteyi 
buîdurtarak, bu Resmî Gazetede yayınlanan anlaşma
yı incelemiş, görüşünü tespit ettikten sonra, kuşku
lan olduğu için - anlaşma metni çerçevesine girip gi
remeyeceği konusunda bazı üyelerin olumsuz yorum
ları bulunduğu için - Başbakan Saym Süleyman De-
mirel'e gerekçeli bir yazı yazarak; Komisyonun her 
ne kadar Anayasanın 88 nci maddesine göre kurul
muş olduğu ortada ise de, sonuçta bir soruşturmaya 
gidilmesi söz konusu olacağından, bu anlaşma metnin
de mütalaa edilmemiz ve anlaşmanın da buna göre 
zaten düzenlenmesi gerektiğini Sayın Başbakana bildir
miş ve bilgi ve belgeleri, ilk gelen paketi Komisyo
numuza göndermelerini talep etmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel'in de geçen oturumda belirttiğim gibi, bu 
yazımıza karşılık olarak 3 Ağustos 1976 tarihinde ver
diği cevabın, müsaade ederseniz son bölümünü oku
mak istiyorum : 
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«Bu kere aynı belge ve bilgileri Komisyonunuz da 
incelemek istediğinden, Amerika Birleşik Devletle
rinden bugüne kadar alınan ve alınacak bütün belge 
ve bilgilerin bir örneğinin Komisyonunuza verilmesi 
için, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına gereken tali
mat verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Demirel 

Başbakan» 

18/15453 sayılı Sayın Başbakanın yazıları bu. Bu 
yazı karşısında bilimsel araştırma yapıp, birtakım yet
kililerden sorma gereğini duymadık. Hükümetin başı, 
her türlü bilgi ve belgenin, Amerika'dan gelen ve ge
lecek olanların hepsinin verileceğini beyan ettikten son
ra, Komisyonumuzun, bu anlaşma karşısında Hüküme
tin başı Demirel'in beyanıyle, yetkisi anlaşılmış oldu. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sttkan'ın ikinci so
rusu : «Japonya, Hollanda, ttalya ile ilgili olarak, on
ların yaptığı anlaşma metinlerini Komisyon olarak ge
tirttiniz mi?» 

Değerli arkadaşlarım, İtalya Büyükelçiliği ile gö
rüştüm, bana bu anlaşma konusunda bir özet not ver
diler. Japonya Büyükelçiliği Birinci Sekreteriyle gö
rüştüm; Hollanda yetkilileriyle maalesef görüşeme
dim. Ancak, üzülerek belirteyim ki... 

FARUK SÜKAN (Konya) — Hükümet kana-
lıyle... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Üzülerek belirteyim 
ki, ben bu çalışmaları yapmış olmama karşın, Hükü
metimiz bugün burada «Bu anlaşmalar elimizdedir» 
demiş olmasına rağmen, tüm bilgi ve belgeler bize 
intikal ettirilirken en azından bu 3 anlaşmanın da Res
mî Gazetede yayınlanan Türk Anlaşması meyamnda 
Komisyonumuza gönderilmesi yazılan yazılarımızın 
içeriğinde vardı, gerekirdi, gönderilmedi. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Yok yani. Komis
yonda yoktur değil mi efendim? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MA ALPASLAN (Devamla) — Yok efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Japonya ve İtalya 
ile yapılan anlaşmaları Hükümetten istediniz mi? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Saym Bozatîı, biz 
Sayın Başbakan Demirci'den Lockheed'le ilgili tüm 
bilgi ve belgeleri istedik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Cevat önder, 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, Ada
let Bakanının yaptığı açıklamaya göre, yanılmıyor
sam 27 . 12 . 1976, yani dün, Washington'dan gelen 
bir telekse göre Amerika Devleti rüşvet işleriyle ilgili 
işlemi durdurmuş Bakanın ifade ettiğine göre. Bu du
rum karşısında Komisyon göreve devam etmeyi dü
şünüyor mu? 

2. Türkiye'de tetkik imkânı kalmadığına göre hâ
lâ Amerika'ya gitmekte ısrar ediliyor mu? 

3. Yine Sayın Adalet Bakam büyük bir açık kalp
lilikle şu hususu açıklamıştır : «Başbakan bana yazı 
yazdı. Ben de numaratörü bozuk listeyi Komisyona 
verdim. Böylece belge akışı durdu.» Böylece belge 
akışının durmasına sebep olan Başbakan hakkında Ko
misyon gensoruyla bu işi Meclise getirecek mi, getir
meyecek mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Şayet sayın Bakanın söylediğini tam tespit edebil-
diysek, bugün, gelen, Amerika'dan gelen bir bilgiden, 
artık Lockheed'le ilgili bilgi ve belgelerin Türkiye'ye 
akışının durduğu gerçek ise eğer bu söylenen söz 
gerçekse bile, Komisyonumuz-, Yüce Milet Meclisin
den aldığı görevi, açabildiği kapıyı, toplayabildiği 
bilgilerin sonuna kadar toplayacak ve ondan sonra 
Yüce Meclise gelecektir. Şunu Sayın Cevat Önder'e 
bildirmek istiyorum. Bugün bile Komisyonumuza 
önemli denecek bilgi ve belgeler gelmiştir, yarın da 
gelebilir. Hükümet cngellese de, biz, birtakım kaslı
ları, sizden aldığımız güçle zorlayacağız, açacağız ve 
önemli sonuçlara varacağımız inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, «Amerika'ya gitmeyi bu mü
zakereler ve sayın Adalet Bakanının bu beyanı karşı
sında düşünüyor musunuz?» buyurdular. 

Evet, Amerika'ya Komisyonumuzca seçilen 6 ar
kadaşımın, Adalet Bakanın bu beyanına rağmen ğön-
derümesinde sayılmayacak yararlar vardır. Amerika' 
da Watergate skandalim çıkarabilen, Amerika'da tür
lü rezaletleri ortaya çıkaran etkin bir kamuoyu var
dır, güçlü bir basın vardır. Her türlü olanaktan ar
kadaşlarımız yararlanabilirler. Ben Başkan olarak git
melerinin yararlı olacağı kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cevat Önder'in 
üçüncü sorusuna cevap vermek durumunda değilim. 
Araştırmalarımız belirli bir sonuca vardığında, kimin 
hakkında ne talep edeceğimiz o zaman beli olacaktır. 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sayın 

Başkan, Komisyon üyelerini Amerika'ya gönderirse, 
kendi Hükümetimiz biügi vermedi, oradan da bu üye
ler eli boş dönerse, Türkiye'de Hükümeti temize çı
karmış olmaz mıyız? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Ben Sayın Süley
man Muthı'nun görüşünün tam aksi görüşü taşıyo
rum O zaman Sayım Ferruh Bozbeyli'nin dediği gibi* 
bir gizli anlaşma olduğu gerçeği tam anlamıyla tescil 
edilmiş olur, biz de raporumuzu ona göre düzenleriz. 
Cevabım budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Halil Karaath. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

Komisyon Başkanından şu hususları öğrenmek istiyo
rum: 

Lockheed olayına konu olan uçak ahmı özel sek
tör ahmı değildir, Devlet alımıdır. Lockheed oîayı 
Demire! Hükümeti zamanında olmamıştır; ondan ev
velki hükümetler zamanında olmuştur. (C. H. P. sıra
larından «O ooo»| sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, lütfen 
dinleyelim soruyu. 

Sayın Karaath, biraz öne gelir misiniz efendim, 
zahmet olmazsa size; işitemiyoruz. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Gürültü olmazsa 
duyurabilirim. 

BAŞKAN — Pekâlâ, buyurun Sayın Karaath. 
HALlL KARAATLI (Bursa) — Komisyonun bu 

durumda yapacağı ilk işi olayın meydana geldiği de
virdeki Hükümet sorumlularınım bilgisine başvurmak
tır. Olayın meydana geldiği devirdeki Hükümet hangi 
hükümettir? Bu ilk teşebbüse dahi henüz başvurul
madığına göre, yani olayın meydana geldiği devir
deki Hükümetten bilgi almaya dahi teşebbüs edilme
diğine .göre, bu suretle gerçeği meydana çıkarmak bu 
durumda asla mümkün değildir. Acaba Komisyon bu 
durumda konuyu politik hammadde olarak kullan
makla ası! faailleri kollayıp hayal peşinde koşmuş ol
muyor mu? 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Alpaslan. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim, Komis
yonun kimleri çağırıp bilgisine başvuracağı Komis
yonun yetkisi dahilindedir. Gerekli görür sayın De-
mirel'i çağırır, gerekli görür saym Edevit'i çağırır; 
ama... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Niye gerekli 
görmüyorsunuz? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Gerekli görürse... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt
fen. Sizin de soru sorma hakkınız var sayın Bayrak
tar, rica ediyorum, lütfen. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Ancak, saym Kara-
atlı'ya bir hususu belirtmek istiyorum : Elimizdeki, 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenen ve 3 
müfettişe, uzmana hazırlatılan geniş, bir kaç yüz say
falık rapor incelendiğinde, Lockheed'in uçak satmak 
üzere girişimlere başladığı tarihin 1974'lerin çok öte
sinde okluğu gerçeği burada dosyalardadır. O bakım
dan, ben, değerli arkadaşlarım, hiç kimseyi suçlamak 
durumunda değilim. Biz bir araştırma yapıyoruz; 
rüşvet alan varsa onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 
Onun için, şu anda belirttiğiniz konuda kimseyi din
lemek gereğini Komisyon duymuyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Alpaslan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Saym Doğan Kitaplı, buyurun efendim, sorunuzu 

sorunuz efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Saym Başkan, 

bundan önceki birleşimde saym Komisyon Başkanı
na bir soru sormuştum... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, soruyu izleme imkânını 
bırakın lütfen bize. 

Buyurunuz. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Amerika'nın bu 

mevzuda diğer devletler ve bizimle yaptığı anlaşma
ların birbiriyle aynı mahiyette ohıp olmadığını sor
muştum. Basmdan da takip ettiğimize göre, birbirine 
çok yakm, hatta birbiriyle tıpatıp aynı olduğunu bili
yoruz, kendileri de öyle demişti. Şimdi, bunu neden 
evvelce tetkik etmemişlerdir? Bu birinci sualim. 

2. Bunu tetkik ederken, normal protokolle, ha
riciye kanalı ile bilgi istemek varken, Komisyon, de
ğil sefire, ikinci, üçüncü .şahsa veya sekreterine niye 
muhatap olmuştur? Yani, kısaca, resmen hariciye ka
nalı ile anlaşmaların metninin diğer devletlerden te
min yolu varken, niye sefaretlerin yetkisiz sayılabile
cek elemanlarına muhatap olunmuştur? Büyük- Millet 
Meclisi adına vazife gören Komisyonun... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Millet Meclisi adı
na. 
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DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — .i.Komisyomm 
sayın Başkam konuşmasında böyle bir tabir kullandı; 
«Bırakın Amerika'ya gidelim ve bu anlaşmaya göre 
Amerika bize malumat vermesin ki, Hükümeti suç
lama imkânını bulalım». Aynen söylüyor, meali o. 
Yanlış sordumsa... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Kitaplı meali
mi o? Aynen mi? 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Aynen okuyo
rum, aldığım notlara göre... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Meali dediniz de. 

BAŞKAN — Efendim soru sorulsun, cevap im
kânınız var nasıl olsa sayın Alpaslan. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Araştırma Ko
misyonu olarak Amerika'ya gidelim... Araştırma Ko
misyonu, kendini Soruşturma Komisyonu olarak ka
bul etmediğini bize bildirsin, o zaman Hükümetin me
suliyetini tayin etmek lâzım. 

Sayın Adliye Vekilinin beyanları ve anlaşma met
nini açıkça gösterdiğine göre, şayet bu, Hükümetin 
sorumluluğunu gösteriyorsa, Amerika'ya gitmeye ha
cet yok kanaatimce. Bu açıklamalar karşısında, eğer 
sayın Komisyon Hükümeti sorumlu tutuyorsa, Ame
rika'ya gitmeden de sorumlu tutamaz mı? Ve Ameri
ka'ya gitmesi bu sorumluluğu tayin için bir sebep mi
dir? 

4. Sayın Komisyon, bir soru sahibinin söylediği 
gibi, acaba Hükümetin temize çıkmasından korkmak
ta mıdır? 

Son sualim : Yine Komisyon Baş/kanı, «İşte bizi 
Amerika'ya gönderirseniz (Mealen söylüyorum) ora
dan gelince, eğer bu imkânı bulamazsak, dönüp o za
man Demirel Hükümetinden hesap soracağız» diyor. 
Ben de derim ki, mevcut Hükümetin izahatı ve anlaş
maların iktizasında, Amerika'ya gidip malzeme top
lamaya lüzum yok. Bu anlaşmalardan dolayı, acaba 
kendi mantıkları ölçüsünde, Demirel Hükümetinden 
sual sorma imkânı bulamıyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz sayın Komisyon Başkanı. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; say m Kitaplı'mn sorularına cevap veriyorum. 

Birinci olarak; «Diğer ülkelerin Amerika Birleşik 
Devletleri Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşmalarla, 
Türk ulusu adına yapılan anlaşmalarda ayniyetîik-
ler, zıtlıklar, benzerlikler var mı?» tarzında bir soru 

I sordular. Onu, değerli arkadaşım Adalet Partili oldu
ğuna göre, sayın Ada!et Bakanına ve sayın Demirel'e 

I sorarsa daha ayrıntılı cevap alabilir kanısındayım. 
Ben bu konuda biraz önce sorulan soruya cevap ver-

I dini. 
«Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile değil de, neden 

direkt olarak İtalya ve Japonya Büyükelçilikleriyle 
görüştü?» Buyurdular. O benim takdirim, ben öyle 

I takdir ettim, görüştüm; hesabı verirken o konuda da 
gerekli hesabımı veririm. 

I «Amerika'ya gitmeden Hükümeti suçlayamaz mı-
j siniz? Hükümetin temize çıkmasından korkuyor mu-
I sunuz? «Ben sayın Kitaplı'ya bir soru sormak istiyo-
I rain : Hükümetinizin temiz olup olmadığı konusunda 
I şüpheniz mi var? Ben böyle bir iddiada değilim; ama 
I Hükümetiniz ısrarla sonuç almamamızı gerektiren 
I engeller koyuyor ve üstelikte Başbakan sayın... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Peşin hükümlü 
I olduğunu teşhis için. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Ben zatıâlinizi din-

I ledim sayın Kitaplı, lütfederseniz cevap vereyim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Peşin hükümlü 

I olduğunuzu teşhis için söyledim, cevabımı aldım. 
I BAŞKAN — Sayın Kitaplı, sorunuzu sordunuz. 
I Komisyon Başkanı cevap veriyor. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL-
I MAZ ALPASLAN (Devamla) — Hükümetin temize 

çıkmasından korkma, korkmama değil; Amerika'ya 
I gitme, Hükümetin, Komisyonun yetkileri konusunda 
I verdiği bilgilerin, dolayısıyle Komisyona verdiği bil-
I gilerin doğru olup olmadığı. Başbakanınız Komisyon 
I yetkili diyor. Adalet Bakanınız Komisyon yetkili di-
I yor. Bugün geliyorsunuz, yetkisiz diyorsunuz. Bunun 
I daha ayrnıtıh olarak çıkmasında yarar gördüğüm için 
i gitmesini istiyorum. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
I Sayın Ünat Demir, buyurunuz efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL-
I MAZ ALPASLAN (Devamla) — Biraz öne çağırır 
I mısınız efendim. 
I BAŞKAN — Efendim, öne çağırdığımız sayın üye-
I Ierin bazıları, ricamızı yerine getirmiyorlar. Onun 
| için sayın Başkan, sayın üyelerin ihtiyarına bıraktık. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Peki efendim. 

I BAŞKAN — Buyurunuz sayın Demir. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, iki 

i sorum var: 
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Amerika'dan gelen evraklar adliyeye teslim edil
diğine göre; adliye suçluyu meydana çıkaracağına 
göre bu telaş niye? 

İkinci sorum: Şu 27 . 12 . 1976 tarihli, Millet 
Meclisi Gelen Kâğıtlarının 10 ncu şuasında Sayın 
Lockheed Komisyonu Başkanı Yılmaz Alpaslan'ın 
durumu ile ilgili bir husus var. Rüşvete dair tahkikat 
yapan böyle hassas bir komisyonun başına, Tekirdağ 
Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ki... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — DemireFm 
üç tane var. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Patlama yavrum, 
dinle... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum. Buyurunuz sayın Demir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Böyle sual 
sorulmaz efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, ben de takdir 
ederim; sizin uyarınıza gerek yok ki. Soruların soru
lup sorulmayacağını ben takdir ederim efendim. Bu
yurunuz sayın Demir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Demirel'in de 40 tane var, o zaman Demirel de 
çekilsin. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Demir, buyurunuz 
sizi dinliyoruz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Geçen bütçe müza
kerelerinde, Gümrük ve Tekel Bakanının bu kürsüden 
ifade ettiği, bilgi verdiği ve şu anda da Başbakanlık
tan dokunulmazlık durumunu kaldırmak için gelmiş 
olan bir tezkere ile dokunulmazlığı kaldırılmak duru
mu ile karşı karşıya kalan bu Cumhuriyet Halk Par
tisi Tekirdağ Milletvekili, acaba bu pişkinliğine de
vam edecek mi, yoksa böyle bir hakikat karşısında 
Komisyon Başkanlığından istifa edecek mi? (Gürül
tüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Mobilya Ko
misyonu kimin için kuruldu? 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, birinci soruya ce
vap vereceksiniz ikinci soruyu sorulmamış kabul edi
yoruz, 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL* 
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Saym Başkan, mü
saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Saym Alpaslan, lütfen... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim, ben zatı-
âlinizi dinledim. Sayın Hatip.. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL {Kayseri) — Ha
zineyi soyan adam bizde mi?.. 

BAŞKAN — Beni dinlemek durumundasınız, ben 
de sizi dinliyorum zaten. 

Efendim, sayın Demir'in birinci sorusunu Başkan
lık soru mahiyetinde kabul etmiştir. İkinci soruyu so
ru mahiyetinde kabul etmiyorum efendim. 

Buyurunuz sayın Alpaslan. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Hazineyi talan ediyor, 

nasıl olur da bunu soru olarak kabul etmezsiniz... 
BAŞKAN — Saym Demir, lütfen oturunuz. Soru

nuzu sordunuz beyefendi; 
Buyurun saym Alpaslan. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ha

zineyi soyma şaibesi arşa çıkmış bir adam Başbakan 
oluyor da, neden Yılmaz Alpaslan'dan bahsediyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, rica ediyorum efen
dim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Hükümetiniz 
Hacıhüsrev Mahallesine dönüyor. Her gün bir baş
ka... 

BAŞKAN — Saym Öztunç, izin verir misiniz 
efendim; saym Başkan soruyu cevaplasın. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Saym Başkan, ev
velâ bir hususu zabıtlara tescil ettirmek istiyorum : 
Zatıâliniz, oturumu yöneten Başkan olarak, kürsüde 
bulunan bir üyeyi ya da bir diğer üyeyi, bir başka 
üyenin, «soru soruyorum» yolu ile hakaretine maruz 
bırakamazsınız. Bu sizin hakkınız değildir, bir. 

İkincisi; sayın Ünat Demir'e şunu belirteyim; o 
yasama dokunulmazlığı, bir konuşmamda sayın De-
mirePe hakaret ettiğim iddiasıyle komisyona gehniş 
bir dosyadır. 

Gümrük Tekel Bakanlığı ile ilgili, ne bundan ön
ce, ne de o elinizdeki «Gelen Kâğıtlar» da, benim 
hakkında bir talep yoktur. O hususu bilmenizi isti
yorum. 

İkincisi de; «Adliyeye bilgiler veriliyor telâş niye?» 
diye soruyorsunuz. Telâş benim değil, telâş Türk 
ulusunun ve Yüce Millet Meclisinin. Yetkiyi ve sorum»-
hıluğu siz verdiniz, Komisyonu siz kurdunuz, elbette 
Komisyon da bilgi ve belgeleri almak için her türlü-
telâşı, gayreti gösterecektir. Rüşvet alanlar varsa, on
ları ortaya çıkarmaya çalışacaktır. 

Cevabım bu efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Alpaslan. 
Yalnız bir hususu ben de zatıâlinize hatırlatmak 

istiyorum. Başkanlık soru sormak isteyen sayın üye
nin cümlesini tamamlamadan, ne demek istediğini an
layamaz, anladıktan sonra da soruyu sormamış kabul 
ederek, zatıâiinizin hassasiyetini Başkanlık olarak biz 
de paylaşmış olduk. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Fahri özçelik. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 

1966 yılında Hükümete uçak satmak için girişimler
de bulunan ve Lockheed rüşvet olayını Hükümete 
sattığı uçaklarla gerçekleştiren Altay Şirketinin ortak
ları arasında Süleyman Demirel var mıdır, yok mu
dur? Varsa bu ortaklık hangi tarihte sona ermiştir? 

BAŞKAN — Bu kadar mı efendim soru? 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Kendi Hüküme

tinin tutumu içersinde, resmî, gayrı resmî kuruluşlar
dan yeterli bilgiyi bumda alamayan Komisyon, rüş
vet dağıtan Amerika'da, resmî, gayrı resmî kuruluş
lardan bilgi alabilecek midir? 

3. Meclisimiz adına görev yapan Komisyonu
muzun tümünü tenzih ederim, Amerika rüşvet dağı
tımında ustadır. Oraya gidecek olan üyelerin seçimlin
de dikkat etmek gerekir. Yine altını çizerek söylüyo
rum; bazı üyelerin, bazı partilerin, şimdiye kadar gör
düğümüz örneklerle sabit olmuştur ki, tutumları dik
kate değerdir. Onun için seçimde dikkat etmek ge
rekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Özçelik. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın Fahri Özçelik'in 1 nci sorusuna cevap vermiyo
rum. Çünkü Altay Şirketi ile sayın Demirel'iri ilişki
sini araştırma durumunda değiliz. 

3 ncü sorusu çok çirkin, çok haksız, çok yanlış; 
ona da cevap vermiyorum. 

Amerika Birleşik Devletlerinden bilgi alabilece
ğimiz kanısındayım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Alpaslan. 
Sayın Abdi özkök, buyurun efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Benim sorularım sorul

du, vazgeçtim efendim. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Müfit Bayraktar, buyurun efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başka

nım, bu Meclis Araştırma Komisyonu, İçtüğümüzün 
103 ncü maddesi ilgilileri dinler hükmünü haiz olma

sına rağmen, uzun yıllar Hava Kuvvetleri Komutan
lığı yapmış olup da halen Cumhuriyet Halk Partisin
den senatör olan sayın Muhsin Batur'un neden bilgi
sine müracaat etmemiş? Gerekli görmüyor ise, gerek
li görmediğinin nedenleri nedir? 

2. Yine Sayın Başbakan DemirePin bir ilgisi 
olmadığı halde, neden bu Komisyon Başkanımız, bil
gisinden yararlanmak arzusunu duymuştur. (C.H.P. 
sıralarından gülüşmeler) 

3. Uçakların alındığı zamanda Başbakan sayın Bü
lent Ecevit olduğu halde, o tarihte yapılmış olan ımı-
kaleve gereğince, yetkili olması sıfatıyla Sayın Ece-
vit'in bilgisine neden müracaat etmek istememiştir? 

4. Araştırma Komisyonunun hukukî durumu 
yoldur, parlamenter durumu vardır. Durum bu ol
duğuna göre, Amerika'ya gitse bile Amerika'nın bu 
belgeyi vereceğini Komisyon Başkanımız ne şekilde 
taahhüt etmektedir? 

5. Amerika'yı ziyaret edecek olan bu komisyon 
üyeleri kaç günde bu ziyareti tamamlayacaktır? 
Devlete tahmil edecekleri maddî külfet nedir? 

Değerli Başkanım görüyorsunuz ki, Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarım nedense alerjik duruma 
geliyorlar; elbette kendi devirlerine ait olan bu me
selenin ucu, eninde sonunda onlara da dokunacaktır.; 
Temennilerimle birlikte sorularımın cevaplandırılma
sını rica edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Efendim, Sayın Bayraktar'ın 1 nci ve 3 ncü soru

larını daha önce cevapladınız Sayın Alpaslan. Diğer 
sorularını lütfen cevaplayınız. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, tu
tumunuz ve usul hakkında?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sualler bu şekilde 
dejenere olduğu sürece Lockheed konusu da dejene
re olmak üzeredir. Başkanlığın müdahalesini arz ve 
taîep ediyorum. Aksi takdirde, çok ciddî, Türk ka
muoyunun üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu, 
kasıtlı olarak yozlaştırılmak tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunmaktadır. Mttdahelenizi arz ve talep ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, Millet Meclisinin cid
diyeti konusunda Başkanlığınızın herhangi bir, endi
şesi, kuşkusu olamaz; ancak, böyle bir endişeniz var 
ise, sayın üyelerimizin hepsinin bu endişeyi paylaş
ması gerekir, sadece Başkanlığın, bu sizin kuşkunuzu, 
endişenizi paylaşması yeterli değildir. Teşekkür ede
rim. Sayın Ölçmen. 
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Buyurun efendim. j 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL- I 

HAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, Sa
yın Müfit Bayraktar 4 soru sordu, 4*üntt de cevapla
ma gereğimi duymuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. | 
Sayın Başkan, teşekkür ederim sorular bitti. (Gü

rültüler) 
Sayın Bayraktar, lütfen, lütfen Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — îşte biz böyle 

kaçırtırız adamı.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz sırası nedir 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, söz sırasını Başkanlık da

ha evvel arz etmişti Sayın Şener. 
Sayın Mutlu konuştular, Sayın Talât Oğuz konuş

tular; Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Sayın îlyas Kılıç, 
Sayın Tosyalı, Sayın Mehmet Afi Arsan, Sayın is
lâm Ve Sayın Şener olarak söz sırası kaydedilmiş bu
lunmaktadır. * 

Diğer sayın üyelere soracağım; konuşmazlarsa 
zahâlinize söz vereceğim. j 

•'; ' ? • V ;- > :•. V. — USUL HAKKINDA 

2. — Başkanlığın, İçtüzüğün 73 ncü maddesinin I 
ikinci fıkrasını yanlış uyguladığı hakkında. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, 64 ncü maddeye göre söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yani, bizim uygulamamız yanlıştır 
diyorsunuz.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Uygulamanız 
tamamen yanlıştır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yanlışı tasbih 
ederim, eğer yanlış uygulama yapıyorsak. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Divandan evvelâ istirham ediyorum, bir 
üzüntü olmasın, sual soran arkadaşlarım da bana da
rılmasın. 

Biz burada, elimize verilen Anayasa ve bu Ana
yasaya göre düzenlenen Meclis İçtüzüğüne göre va
zife görmekteyiz. 

Anayasanın 88 nci maddesine göre, bilgi edinme 
bakımından bir komisyon kuruldu. Yine Tüzüğün 
102 nci maddesine göre, çalışma sistemi belli, bilgi 
toplayacak, son fıkrasına göre rapor getirecek. 

28 . 12 . 1976 O : 1 

i AHMET ŞENER (Trabzon) — İkinci defaki sı
rada idi. 

BAŞKAN — İkinci defa... Müzakereler, ikincisi 
ve birincisi ile birlikte bütün olarak mütalaa edil
mektedir. 

I AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 73 
I ncü maddeye göre söz veriyorsunuz. Birinci konuş

ma bitti, hatta sayın Bakandan da başladı; ikinci 
sıraya yazıldım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, tecrübeli bir parlamen-
1 tersiniz, benden daha iyi bildiğinizi sanıyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Estağfurullah 
efendim, estağfurullah. 

BAŞKAN — Bir konunun tüm olarak mütalaa 
edilmesi, her halde esastır. Birinci görüşme ile ikinci 
görüşme arasında farklılık, sadece birinci görüşmede 
yeterli olarak bilgi verilmemiş olmasından veya görüş
melerin kâfi derecede aydınlanmamış olması sonu
cunu doğurur. İkinci görüşme, bunun mütemmim 
cüzüdür; İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesinin ikinci 

( fıkrası da zaten bunu amir. 

\ GÖRÜŞMELER (Devam) 

I Sayın Başkan soruyorum, buraya Komisyon Baş-
I kanını diktiniz, geldi durdu; mütamadiyen soru so

ruluyor. Hangi raporu okuduk da muttali olduk; iyi
dir, kötüdür.. Nasıl olur da biz bunun hakkında sual 
sorarız? Mümkün değildir. 

Sayın Başkan, hatta bu konuda komisyon üyesi 
I olan arkadaş da soru sordu. Mümkün değildir. Sa

yın Başkan, bu komisyon bir talepte bulundu, kararı 
yanlış olur, doğru olur, kararında diyorki, ben 6 kişi
yi seçtim, sayın Hükümetin bana gerekli bilgiyi ver
medi, ben Amerika'ya arkadaşları göndermek istiyo
rum. 

Sayın Hükümete de.söylemek isterim, Sayın Ba-
I kan arkadaşımın yerinde olsaydım.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyoııkarahisar) — İsti-
I fa ederdim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Öyle söylemek 
istemedim. 

Bu Hükümet adına, bu mesuliyeti size raci olma
yan, imzanıza rağmen size raci olmayan birinci pa
keti siz vereceksiniz, bir emirle bir ikinci, üçüncü pa-

I keti vermeyeceksiniz. İşte o zaman istifa ederim. Yo-
I İti bu. (C. H. P. şuralarından «Bravo» sesleri) 
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Eğer birinci pakette kullandığınız mantıkla, an
laşma sözleşme ki, müsaadenizle demokrasi erkek' 
ligin de bir icabıdır, onun da sende olması lâzımdır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bunun ben bi
rincisini verdim, ya istifa ederim, ya da bunları da 
vereceğim derdiniz. 

64 ncü maddeye göre müzakere yapmadık, kalk
tınız siz 73 ncü maddeye göre müzakere açtınız. 
Bir önerge daha verilir, usulü vardır, ikinci fücrası
na göre, bir önerge daha.. Onar dakika daha konuş
mak suretiyle ne elde ettik? Çok şeyler; şüpheli şey
ler elde ettik, şüpheli. Belki haklı olmadığımız halde, 
o kadar şüphelendim ki arkadaşlarım-kusura bak
mayın, hiç bir art niyete sahip olarak konuşmuyo-
rum-şimdi o kadar şüphelendim ki, Amerika'ya gi
decek bu heyete benim niyetim rey vermek değildi. 
Açık söylüyorum; rey vermek değildi; ama o hale 
geldim ki, şimdi rey vereceğim. Oyladığınız zaman 
rey de vereceğim; ama Sayın Bakan mesul kişi ola
rak diyor ki: «244 Sayılı Kanuna göre biz sözleşme
yi imzaladık.» Anayasanın 88 nci maddesinin tefsi
ri size ait değil, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait 
değil, Amerika'ya nasıl ait olur? 

BAŞKAN — Sayın Şener, Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Ben açık konu

şuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şener, çok rica ederim, çok 

rica ediyorum. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Buyurunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfederseniz, dinleyin beni. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Hay hay efen

dini, buyurunuz. 

BAŞKAN — Zatıâliniz yerinizden usul hakkında 
söz isterken, İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesinin 2 
nci fıkrasını Başkanlığın yanlış anladığı, şeklinde söz 
istediniz bendenizden. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Evet, yanlış an
dı. 

BAŞKAN — Yani, konuşmalarınızın şimdiye ka
dar tamamını dinledim, 73 ncü maddenin 2 nci fık
rasına temas eden en ufak bir fikir beyan etmediniz. 

AHMET ŞENER (Devamla) Söyleyeceğim Sayın 
Başkan. 

B A Ş K A N — Lütfediniz bizi açıklığa kavuşturu
nuz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Başkan, 
söyleyeceğim, 

Sizden evvel bu işi başlatan Başkandan da bahse
deceğim Sayın Başkan; sizden evvel, sadece siz de 
değil. 

BAŞKAN — Sadece benim görüştüğüm celsede 
vaki oldu sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Hayır efendim, 
olur mu, olur mu sayın Başkan? Sadece sizde değil, 
sizden evvela bulunan Başkan da yanlış başlattı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bu konuda fikir be
yan edin lütfen, açıklığa kavuşalım. 

AHMET ŞENER (Devamla) — O başlangıcın 
yanlışıdn* ki siz de bu usule girdiniz. Aslında Sayın 
Yağcı'nın söylediği doğru idi. Usul hakkında 64 ncü 
maddeye göre söz verecektiniz, lehte ve aleyhte konu
şulacaktı ve ondan sonra siz bu oylamayı yapıp biti
recektiniz. 

Şimdi durum ortada; sayın komisyon başkanı 
geldi buraya, herkes soru soruyor. Hangi raporu oku
du da soru soruyor? Yok ki böyle bir şey, ortada 
yok. Belki rapor iyi olabilir, kötü olabilir; ama hiç 
birimiz muttali değiliz. Muttali olunmayan bir şeye 
dair, 61 nci maddenin son fıkrasına göre ilanihaye 
sual sordurabilir misiniz Sayın Başkan? Mümkün 
değildir. 

Sayın Başkan, onun için diyorum ki, İçtüzüğün 
73 ncü maddesine göre yapılan müzakere usulsüz
dür; 64 ncü maddeye göre yapılması lâzımdı. Sa
yın Başkanın, Sayın Hükümetin burada bulunan
lara gelip izahat vermesi de yanlıştı. 

Müphem bir şekilde, muayyen bir seviyeye ka
dar o halde kişileri ortaya koydu ki sayın Bakan; 
acaba şu da var mı, bu da var mı diye insanın aklı
na geliyor. 

Sayın Başkan, istirham ediyorum, bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Hükümeti, muhalif, mu
vafık olarak hepimizin hükümetidir; ama öyle suiis
timallere karışanları eğer savunur ise, benim hükü
metim değildir. Söylüyorum, onu ortaya koymaya 
mecburdur ve bu Komisyona, lâzım gelen kolay
lığı göstermeye mecburdur. 

Sayın Başkan, Sayın Adalet Bakanından istir
ham ediyorum; temin ediniz, siz, Amerika'ya yazı 
yazacaksınız; Hükümete yazın, yazınızdaki Hükü
mete, «Vereceksin» deyiniz. Siz, onu demiyorsunuz, 
Amerika'daki bulunan Meclise yazı yazacaksınız, 
arkadaşlara oradaki bulunan herhangi bir bilgiyi ve
recekler; bu imkânsızdır, yapılan anlaşma ortadadır. 

Sayın Başkanım, yaptığınız usul, tatbik edilen usul, 
yanlıştır. 

Saygıyla arz ederim, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim > Sayın Şener. ^ & 
Bu konuda söz almak isteyen başka sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
Sayın; Şener, itirazlarınızın birisi, Başkanlığın uy

gulaması hakkındaı benden önceki Birleşimi yöneten 
arkadaşımın meseleyi vaz ediş şekline ve uygulama 
biçtmme dairdi. Ben, birleşimin başında bu konuyu 
izah etmeye çalıştım. Her halde ifadedeki zaafım, 

" EatıâHnize bu konudaki iikh*Ierimi »nlahııama mani 
oldu. 

Değerli arkadaşlarım, bir evvelki celseyi yöneten 
"•• ^Saym-̂ afkadapHl, Millet Meclisinin bu Komisyonun 

kuruluşu sırasında atenş olduğu kararı dikkate ala
rak meseleyi ortaya koymuştur. Eğer sayın Başkan 

;ii -; ..i|çtü2 îğiiır^[(^>rK'ö maddesinin uygulama biçiminde 
tereddüde düşmüş olsaydı, ki ilk vazedişte bendeniz 
de aynı şekilde anlatmıştım, İçtüzüğün 103 ncii mad
desinin uygulanış biçimi hakkında tereddüde düşmüş 
olsaydı, meseleyi 64 ncü maddenin hükümleri içeri* 
sinde halletmek zorunda idi. Fakat, saym Başkan, 
MHlet Meclisinin, bu Komisyonun kuruluşu sırasın
da almış olduğu kararın «e olduğunu ve bu karardan 
ne anladığım ifade ederek meseleyi 73 ncü madde 
muvacehesinde Millet Meclisinin görüşmelerine aç-

« mıştır. 
Saym Başkan arkadaşımın uygulamasında bende

niz de bir sakınca veya yanlışlık görmüyorum. 
lİkİHCi hususa gelince değerli arkadaşlarım, îçtü-

züğjtBt f3ı acü maddesinin 2 nci fıkrası nasri uygula-
. nacak? Maddeyi aynen hatırlamak için okuyorum: 

«Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, 
her siyasî parti grupunun grupları adına ve iki üye
nin kendileri adma birer d̂efa konuşma hakları var
dır. Bu konuşmalar yapıldıktan sonra görüşmelerin 

. devam etmesine dair önerge verihrıemişse, Başkan, 
görüşmelerin tamamlandığını bildirir. 

«Görüşmelerin devam etmesine dair önerge veril
miş ve hu önerge de Genel Kurulun işaret oyuyla ka-

-_ bul. edilmiş ise. 1 nci fıkra gereğince siyasî parti, 
gruplarına ve milIetvekiUerme ikinci defa konuşma 
hakkı doğar.» denmektedir. 

Maddenin 1 nci fıkrası ile 2 nci fıkrasını, ayrı 
ayrx hüküm, vazediyor biçimde almak, Başkanlışğımz 
için mümkün olamamıştır. Sayın Şener'in açıklama
larından sonra da başka bir düşünce biçimine beni 
sevk edici herhangi bir husus göremedim. Madde 

| bir küldür, 73 ncü maddenin 1 nci ve 2 nci fıkrasın
da ifade ettiği görüşmelerin tamamının bir görüşme 
olarak mütalaa edilmesi lâzım gelir. Bu maddeye 
göre, bu konuya üişkin milletvekH} arkadaşlarımı-
nuzm olsun, siyasî parti gruplarımızın olsun almış 

| oklukları söz sırasını mahfuz tutttıök zorundayız Baş-
kaırfık olarak. 

İkinci görüşmeyi açarken yenidetf tföz* Sırası kay-
• dermek imkânından mahrumuz, uygulamalarımız da 

bu, maddenin kapsamından Başkanlığın anladığı da 
bu. 

Onun için, şimdi söz sırasını Sayın Yusuf Ziya 
Yağcı kullanmak istiyorsa, kendisine söz vereceğiz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Söz hakkımı 
kullanmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sıradalar, söz vermeye mecburuz. 
O zaman, bir İmsusta G^nel Kutulumuzun kara

rını almak zorundayız;. Bu konudaki görüşmelerin so-
\ mma kadar çalışmaların uzatılması konusunda. 

SÜLEYMAN MUTLU ^Afyonkarahisâr) — Ya
rına bırakalım, yarına.. 

BAŞKAN ~ Efeiıdtm, karar vermezsiniz, ben, 
saat 19,00'da meseleyi bitiririm Ben, Başkanınız ola
rak arz ediyorum Sayın Mutlu. Genel Kumlun ira
desini almak için arz ediyorum. 

Sonuna kadar.. («Yarına kalsit yarma» sesleri) 

Efendim, Başkanlığın önerisini reddederseniz, sa
at 19.00'da görüşmeleri bitiririm. «Yarma kalsın»di* 
yen arkadaşlarım şahsî görüş ifade ediyorlar. 

Bu görüşmelerin sonuna kadar çalışmaların uza
tılmasını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Ka
bul ermeyenler.. Kabul edilmemiştir, saat 19.00'da 
bitecektir. 

Değerli arkadaşlarıma 1 sayın üyeye söz versem 
fofle, sayın üyenin 73/2'ye göre 5 dakika -konuşma 
hakkı vardır. Ancak, çalışma süremizin bitimine ise 

,3 dakika vardır. Sayın üyenin konuşma olanağı bu 
bakımdan yok. Bu nedenle: 

< - " Kaldığımız noktadan görüşmelere devam etmek 
üzere; ayrıca gündemimizdeki Meclis Araştırması ve 
Genel Görüşme önergeleriyle, sözlü soruları görüş
mek için.,bu konu da dahil olmak üzere, 29 .12 .1976 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.58 

« H » 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, tele
vizyon bildirim kontrolü yapan muhtarlara verilen 
para miktarının artırılmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Gıyasettin Karacdnm yazı
lı cevabı (7/1400) 

13.9. 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : Bir süredir Türkiyenin çeşitli illerinde 
yurddaşlardan TV bildirimi istenmektedir. Bu bildi
rimler sayesinde ruhsatsız TV 1er saptanmakta ve dü
şünülenden çok fazla gelir sağlanmaktadır. 

özellikle nüfus yoğunluğu olan yerlerde bir muh
tarın mahallesinin tüm hanelerini bizzat kendisi ga-
zerek bu görevi yerine getirmesine olanak yoktur. 
Çünkü önce hane hane TV bildiri basılı kâğıtları da
ğıtılacak soma da bunlar toplanacak, düzenlenecek 
ilgili kuruma verilecektir. Bu yüzden muhtarlar ister 
istemez işi gereği gibi yerine getirmek için adam ça
lıştırmaktadırlar ve ceplerinden bunlara para öde
mektedirler. 

Yüz milyonları aşan bu gelir muhtarlar aracılığı 
ile sağlanırken, yaptıkları masraf ve hizmet karşılığı 
olarak kendilerine verilmesi düşünülen miktar, hane 
başına 1 lira gibi masrafları bile karşılamayan bir 
miktar olduğu doğrumudur? Eğer böyle ise bu mik
tarın 4 veya 5 lira gibi makul bir miktara çıkarılma
sını düşünüyormusunuz? 

T. C. 
Başbakanlık 23 .12 .1976 

Parlamento İle İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 106-4/13475 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 11 . 1976 tarih ve 7/1400-4773-37817 

sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Başbakanımız 
za yönelttiği «Televizyon bildirim kontrolü yapan 
muhtarlara verilen para miktarının artırılmasına iliş

kin soru önergesine saym Başbakanımız adına ceva
bımızın ilişik olarak sunulduğunu saygıyla arz ede
rim. 

Giyasettin Karaca 
Devlet Bakam 

İlgi yazı ekinde gönderilen ve İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. Buna göre: 

Bakanlar Kurulu'nun 6 Nisan 1975 tarih ve 
15200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/9736 sa
yılı Kararı'nın ek 1 nci maddesinin (d) fıkrası, 

«Muhtarların bu hizmetlerine karşılık bildirim 
başına ödenecek ücretler, yapacakları harcamalar da 
gözönunde tutularak, TRT Yönetim Kurulunca bir 
tarife ile saptanır.» hükmü ihtiva etmektedir. 

Bu hüküm uyarınca Yönetim Kurulumuz, 25 Ni
san 1975 tarih ve 1975/121 sayılı kararı ile muhtarla
rın hizmetlerine karşılık, her bildirim formu için 100 
kuruş ödenmesini kararlaştırmıştır. 

Tespit edilen esaslara göre 1975 yılında yurt ölçü
sünde başlayan ilk uygulama ve tarama sonuçlanma
dan tarifede bir değişikliğe gidilmesinin, aynı hizmeti 
gören kamu görevlilerine farklı ödemede bulunulma
sı gibi bir sonuç doğuracaktır. 

Bu sebeple, Tarifede bir değişiklik yapılabilmesi
nin ancak bu ilk uygulamanın ve taramanın tamam
lanmasından sonra ve gerekli görüldüğü takdirde 
mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

2. — istanbul Milletvekili Hasan Basri Akgiray' 
in, kısa süreli askerlik hizmetinden yasaya aykırı ola
rak istifade edin kişiler bulunduğu iddiasına ilişkin 
sorusu ve Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in ya
zılı cevabı (7/1548) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunba Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı saygı ile arz ederim. 

26 .11.1976 
İstanbul Milletvekili 
Hasan Basri Akgiray 

Soru : 
Bilindiği gibi, yedek subay adaylarının kısa süre

li askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin 1833 sa
yılı yasa hükümlerine göre, 1 . 5 . 1974 tarihinden 
önce Yükseköğrenimini bitirmiş olanların 4 ay sü
reli temel eğitime tabi tutulması gerekmektedir. 
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1 . 5 . 1974 tarihinden sonra Yükseköğrenimini 
tamamlamış olanların bu yasa hükmünden yararlan
malarına hukuki olanak yoktur. 

Oysa, basma yansıyan haberlerden öğrendiğimize 
göre, bazı kişilerin bu tarihten sonra Yükseköğreni
mini bitirmiş olmalarına karşın, anılan yasa hükmün
den yararlandırıldıktan anlaşılmaktadır. Bu nedenle: 

1. 1 . 5 . 1974 tarihinden sonra üniversite ya 
da yüksekokuldan mezun olduğu halde 1833 sayılı 
yasaya göre işlem görenler var mıdır? 

2. örneğin, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 
Maden Fakültesi Jeoloji Bölümünü 1974 - 1975 öğ
renim yılı Haziran döneminde bitirdiği anlaşılan Ok
tay İşbaşanr adlı kişi kısa süreli askerlik hizmetinden 
yararlanmış mıdır? 

3. Yararlanmış ise, yasaya aykırı böyle bir iş
lemi yürütenler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

T.C . 
Milli Savunma Bakanlığı 23 . 12 . 1976 

Ankara 
Kanun : 916/SA/76 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 7.12.1976 tari-
' i t ive 7/1548-5179-40453 sayılı yazısı. 

Millet Meclisi İstanbul Üyesi Hasan Basri Akgi-
ray'ın, kısa süreli askerlik hizmetinden yasaya aykın 
olarak yararlanan kişiler bulunduğu iddiasına ilişkin 
yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırıl
mıştır. 

1. Oktay İşbaşanr adındaki yükümlü, yanlış bil
gi ve belge ile başvurarak kendisini 1833 sayılı yasa 
kapsamına aldırmıştır. Şöyle ki; 

a) Hacettepe Üniversitesinden alman 9.10.1976 
gün ve 0.020/1168 sayılı belgeye göre; yükümlü Ok
tay İşbaşanr, 30 . 9 . 1969 tarihinde Hacettepe Üni
versitesi Temel Bilimsel Yüksekokulıı'nun Jeoloji 
Yüksek Mühendisliği Maden öncesi Bölümüne kay
dolmuş ve 7.10.197.1 tarihinde Temel Bilimler Yük
sekokulu sertifikası almaya hak kazanmıştır. 

b) Yükümlü 7.10.1971 tarihinden sonra okuldan 
ayrılmayarak okumaya devam etmiş ve her yıl mun
tazaman gönderilen Ek - 10 öğrenci belgeleriyle asker
liğe normal olarak ertesi yıla terk edilmiş ve böylece 
11.12.1975 yılına kadar gelmiştir. 11.12.1975 tarihinde 
düzenlenen Hacettepe Üniversitesinin 11.12.1975 ta
rihli Ek-10 belgesinden kendisinin 24.9.1975 tarihin

de Hacettepe Üniversitesi Maden Jeoloji Yüksek 
Mühendislik bölümünden mezun olduğu anlaşılmıştır. 

c) Yükümlü 24.9.1975 tarihinde mezun olduktan 
sonra Hacettepe Üniversitesi öğrenci İşleri Müdürlü
ğüne müracaat ederek 7.10.1971 tarihinde hak kazan
dığı Temel Bilimler Yüksekokulu sertifikasını iste
miş ve bu sertifika kendisine 9.10.1975 tarihinde okul
ca verilmiştir. 

d) Yükümlü almış olduğu bu sertifika ile As
kerlik Şubesine gitmiş ve 1.5.1974 tarihinden önce Ha
cettepe Üniversitesi Temel Bilmler Yüksekokulunu 
bitirdim diyerek askerliğine karar aldırmıştır. Ve böy
lece aslında en son aldığı diploması gereği 18 aylıl 
bir hizmete tabi iken, idareye yanlış evrak vermek su
retiyle yalan beyanda bulunarak 1833 sayılı Yasa 
kapsamına girmiş ve kısa süreli askerlik hizmetinden 
haksız bir şekilde yararlanmıştır. 

3. Yükümlü Oktay İşbaşanr hakkındaki hatalı 
işlem, Bakanlığımızca zamanında saptanarak ilgililer 
hakkında gerekli idarî soruşturmaya tevessül edil
miştir. 

Aynca, yükümlünün sadece beyanına itibar ede
rek işlem yapan ilgililer hakkında kanunî kovuşturma 
d& yapılacaktır. 

4. Yükümlü Oktav îşbaşanr'ın noksan kalan as
kerlik hizmeti tamamlattınlacaktır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Mitti Savunma Bakanı 

3. — Burdur Mületvkili Ali Sanlı'nın, Denizli kol
luk kuvvetlerine ilişkin sorusu ve İçişeri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (711552) > 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

Yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 6.12.1976 
Saygılarımla. 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

18 . 11 . 1976 günü saat 21.30 sıralarında Denizli 
Jandarma Alay Komutanlığının 742208 plakalı otosu 
ile bir Üsteğmen komutasında 15 Jandarma ve De
nizli Çarşı Karakolu Komiseri başlarında olmak üze
re 12 kadar sivil polis Burdur İli Gölhisar ilçesi Çam-
köyü'ne girerek kahvehaneyi ve bir evi aramışlar ve 
bazı yurttaşları işkence ile sorgulamalardır. 

1. Denizli Kolluk Kuvvetlerinin bu girişiminden 
Burdur ve Gölhisar İdare Amirlerinin haberi var 
mıdır? 

— 379 — 
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->2, Gölhisar AdUyesüıdeıı arama ve sorgula-
nıa için yetki alınmış mıdır? 

3. Aramada köy muhtarının bulundurulmama-
sınin nedenleri nelerdir? 

4. Sorgulama ve aramada cebir usullerine, 
işkenceye, başvurulması şikâyet konusu edilmiş midir? 
Edilmiş ise Igililer hakkında ne gibi bir işlem yapılmış-. 

,tır? Soruşturma yapdması düşünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı l'\ x 12 , 1976 

Jandarma Genel Komutanlığı 
İsth, ; 7503 * 14 » 76/Em. ve 

Asyş. Ş. I Ks. 

Konu : Burdur Milletvekili Ali 
Sanh'nın, yazılı soru önergesi. 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi: Millet Meclisi Başkanlığının 10 Aralık 1976 

gün ve 7/1552-5230-40665 sayılı emri. 

Burdur Milletvekili; Sayın Ali Sanlı tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Bakanlığımıza 
yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen husus
lar mahallinde incelettirilmiştir. 

İnceleme sonucuna göre; 

1. Güvenlik kuvvetleri; Bahse konu göreve, De
nizli Valisinin emri ile çıkmış ve Çamköy'deki faali
yetlerinden dolayı ilgili yerlere aynı gün bilgi vere
memiştir. Ancak müfrezenin dönüşünü müteakip De
nizli Valiliğinin 19 Kasım 1976 ve 24 Kasım 1976 ta
rihli telsiz suretleri eki (Ek -. 1) (Ek -. 2) emniyet tel
siz mesajlarla Burdur Valiliğinin haberdar edildiğini. 

2. Vaktin gecikmiş olması dikkate alınarak Çam-
köy'de aramadan sarfınazar edildiğinden Gölhisar 
Adliyesinden arama ve sorgulama için yetki alınma
mıştır. 

3. Arama yapılmadığından köy muhtan çağrıl-
mamıştır. 

4. Bahşedilen hususlarla ilgili meşkûr köyde kah
vehane basılması, ev aranması, vatandaşlara cebir ve 
işkence yapıldığı yolunda veya herhangi bir hususta 
Valiliğe ve Denizli İl Jandarma Alay Komutanlığına 
bir şikâyet vuku bulmamıştır ve bu nedenle de yeni 
bir işlem, yapılmamıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

i Telsiz - Yıldırım 
Şube : 2 

Sayı : 1034 
I 1. İçişleri Bakanlığına, 
I 2. Burdur Valiliğine, 

I 18 . 11 . 1976 günü il merkezinde görevli memur-
I larımız tarafından Acıpayam ilçesi Köke köyü nüfu

suna kayıtlı Ömer Ali oğlu 1944 doğumlu Asım Gür-
J . ler adlı şahısta 3 000 adet Geco marka 7,65 çap ya* 
I bancı menşeli mermi yakalanmıştır. Sanık ifadesinde 
I mermileri iliniz Gölhisar ilçesi Çamköyünde ikâmet 
I eden Çakırlı Mehmet lâkabıyle tanınan Mehmet Ay

dın adlı şahıstan satmaldığmı beyan etmesi üzerine 
görevlilerden teşkil ettirilen ekip mahallinde tetkik ve 
arama yapılması fçin sevkedilmiş ise de vaktin geç 

I olması sebebiyle aramadan sarfınazar edilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ve rica. 
Bilgi için İçişleri Bakanlığına. 
Gereği için Burdur Valiliğine. 

Ali Suavi Erdemtok 
Vali Muavini 

I Telsiz 

I İçişleri Bakanlığına 
İlgi: 19 . 11 . 1976 tarih ve Em. Şb.: 2. 1934 sa

yılı yazımıza. 

I İlgi telsiz yazımızda adı geçen sanıklardan Ömer 
Ali oğlu 1944 doğumlu Asım Gürler, ilimiz nöbetçi 
mahkemece tevkif edilmiş. Bilgilerinize arz ederim. 

20 . 11 . 1976 tarih ve Em. Şb.: 2. 1934 sayılıdır. 

' Ali Suavi Erdemtok 
Vali Muavini 

T. C. 
I Denizli İli 
I Emniyet Müdürlüğü 
I Yıldırım - Telsiz 
I İçişleri Bakanlığına, 
I Burdur Valiliğine. 

İlgi: a) 19 . 11 . 1976 gün ve Em. Şb. 2. 1934 
I sayılı yazımız. 

b) 20 . 11 . 1976 gün ve Em. Şb. 2. 1934 sayılı 
I yazımıza : 

t 1. 18 . 11 . 1976 günü ilimiz merkezinde görev-
I li memurlarımız tarafından Asım Gürler adlı şahıs-
I tan 3 000 (Üçbin) âdet 7,65 çaplı tabanca mermisi 
| yakalanması üzerine, alınan ifadesinde mermileri Bur-
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dur ili Gölhisar ilçesi Çamköy'de ikâmet eden, Meh- 2. 24 . 11 . 1976 tarih ve Em. Md. Şb. 2. 1934 
met Aydemir {Çakır Mehmet) adlı şahıstan-aldığım sayılıdır. 
beyan etmesi üzerine, ti Jandarma Birliği Komutanh- Ali Suavi Erdemtok 
ğı ile işbirliği yapılarak peşi takip edilmiş ise de bir Vali Muavini 
netice alınamamıştır. Bilgi ve gereğini arz ve rica. 

T. C. 
Denizlini 25 . 11 .1976 

Emniyet Müdürlüğü 
Şube : 2 

Sayı : C. 1605 

İçişleri Bakanlığına 

İlgi : 19 . 11 . 1976 gün ve Em. Md. Ş. 2.1934 sayılı telsiz yazımıza. Kaçakçılık olayına ait suç bildirme 
formülü doldurularak gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
(İmza) 

Ali Suavi Erdemtok 
Vali Muavini 

Vali Y. 
- . . (İmza) 

Suçun neyi Tabanca mermisi kaçakçılığı 

Suç yeri tarih ve saati 

Olaya adı karışanların (Açık kimliği), (Doğum yeri 
ve tarihi, ana ve baba adı tabiiyeti ve nüfusa kayıtlı 
olduğu yer il - ilçe, koy) (lâkabı adres mesleği ve 
sabıka durumu) 

Suç delillerinin (Cinsi ve tahmini menşei markası 
seri numarası v.s.) 

İşbirliği yapılan kuruluşlar (Varsa) 
Olayın başka bir olayla irtibatı (Varsa) 
Olayda kullanılan vasıta ve silâh (Varsa) 

Olayda adı karışanların yakalanıp yakalanmadığı 
Soruşturma sonucunda verilen ilk adli karar 

- 3 & -

Denizli Yenımahailede 18 . 11 , 1976 günü saat 17,30 
sıralarında. 

Asım Gürler : 
Omeroğlu Ayşe'den olma 1944 doğumlu Denizli ili 
Acıpayam ilçesi Köke köyü nüfusunda kayıtlı ve ikâ
met eder evli iki çocuklu okur - yazar sabıkasız oldu
ğunu söyler. 

3 000 adet yabancı menşeli GECO marka tabanca mer
misi. 
Jandarma ile işbirliği yapılmıştır. 

Var olduğu maznunun beyanından anlaşılmıştır. (Açık
laması arka sayfada) 
Yoktur. 
Maznunun Asım Gürler yakalanmıştır. 
Adalete tevdi ve sorgusuna müteakip tevkif edilmiştir. 
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Sucun nevi Tabanca mermisi kaçaltçıuğı 

Olayın özeti : 
Arka sayfada açık kimliği yazılı maznun Asım GürJer'in bir süreden, beri tabanca mermisi kaçakçılığı yap

tığı istihbar edilmesi üzerine ilimiz Emniyet Müdürlüğü sivil ekip elemanları maznun ile temas kmnp 
18 . 11 . 1976 günü saat 17,30 sıralarında ilimiz Yenimahalle'de maznun beraberinde getirdiği 3 000 adet 
yabancı menşeli Geco marka tabanca mermilerini (7,65) çaplı) sivil emniyet mensuplarına satmak istediği es
nada alınan tertibat neticesi yakalanmış maznunun yapılan sorgusunda kendisinde yakalanan 3 000 adet 
mermileri Burdur ili Göihisar ilçesi 'Çamköy Halkından çiftçilik yapar ve hali firarda olduğundan daha fazla 
kimliği tespit edilemeyen Mehmet Aydemir adlı şahıslan satın aldığını beyan etmiş polis ve jandarma işbirliği 
ile Mehmet Aydemir köyündt yakalanmak ve mermilerinin var olduğu tahmin edilen mütebakisinin elde edil
mesine çalışılmış ise de Mehmet Aydemir firar etmiş bu hususta ilgi telsiz yazımızla Bakanlığınıza ön bilgi 
sunulmuş firarda bulunan Mehmet 'Aydemir'in takip edilerek yakalanması ve kaçak mermilerin mütebakisi
nin ekle edilerek suç yeri itibariyle hakkında gereken kanuni işlemin yapılması için Burdur Valiliğine telsiz 
yazımızla bilgi verilmiş olup mermi kaçakçılığından maznun Asım Güder suç yeri itibariyle itimizde adalete 
tevdi sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir. 

Not : Yukarıda olay özetinde adı geçen ve firarda bulunan Mehmet Aydemir 26 . 11 . 1976 günü yaka
lanarak hakkındaki gıyabî tevkif müzekkeresi ile adalete tevdi gıyabı tevkif müzekkeresi vicahiye çevrilerek 
cezaevine konulmuştur. 

Aslının aynıdır 
17 . 12 , 1976 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12.5.1976) 

X 2. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nm, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 
1. —• 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 açılma
sına ilişkin önergesi. (10/18); Urfa Milletvekili Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanh ve 9 arka-
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 

Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbüv 
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec-t 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka* 
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık 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-» 
tırrnası açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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

5. — 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-s 
iisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

6. — 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-! 
tırrnası açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar* 
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta-* 
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MMet Meclisi İç-t 



tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

9. — 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 amacryle, Anayasanın 88 noi, Mfflet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 neti maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına Şişkin önergesi. (10/26) 

10. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 neti maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

11. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımım kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet. Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

12. — Afyonkarahisar 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 Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

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

14. — 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) 

15. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) 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) 

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy 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) 

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

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

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

20. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açııîmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

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

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 



inşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün. 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-
tınması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Mecisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/39) 

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mecİsi İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyanınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Mıü'et Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Mecis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimimi geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Ünivetrsitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ülkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Milet Mecisi İçtüzüğünün 102 noi mad
deleri uyarınca Ur Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsın/tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle* 
ridi tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır* 
sa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine* 
macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesij 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunaJbiimesi için Devletçe 
yapılması gereken bizmetlleııi saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Mecisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına Miskin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çahşmadığım, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Mecis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyanınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

34. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri: 
uy arınca bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin 
önergesi. (10/50) 

35. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa* 
nın 88 nci, Millet Mecisi İçtüzüğünün 102 nci mad« 



deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
flO/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşınım, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptarraak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
madkteferi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sınla ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği .savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği (iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşımın, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Arıaştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Maihk emel erin in uygulama 
işlemimin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rımca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alını politikası-

4 — 
j nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim-

j lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyannca bir Meclis Arıaştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

45. — istanbul Millet vekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
!03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 

j para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesıini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

51. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

52. — Burdur Mıiletvelkilii Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin 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) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerelti ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

54. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesiodeki 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. (10/70) 

55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73) 

57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum 
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

58. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bı/ Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

59. — 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) 

60. — Balıkesir Milletvekili Sâdullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
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) 

61. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uvarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin yönergesi. 
(10/78) 

62. — 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) 

63. — 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) 



64. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına «lişkin 
önergesi. (10/82) 

165. — Hatey MlfetvdkM Mıaik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

66. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

67. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

68. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik Örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına lişkin 
önergesi. (10/84) 

69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

70. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Alhnsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
mej uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüeanün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

71. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir GeneJ Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

72. — 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 ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

74. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geMşememesinin nedenlerimi saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına Miskin önergesi. (10/89) 

75. — 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 Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

76. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

77. — 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) 

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saplamak 
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amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

79. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

80. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile îçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

82. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, îçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

84. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

85. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

87. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DÎSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

90. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

91. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kîli İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

93. — îzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle* Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

96. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

97. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin . önergesi. 
(10/111) 

98. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

99. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün Î02 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 
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I 100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLÎK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

101. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/1.1) 

102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, tskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

| 105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu-

. sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzüğü-
j nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 

Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/120) 
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108. — Hatay Milletvekili Sabrı İnce ve 9 arka

daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

114. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşiiim, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca b.r Meclis Araş
tırması açnmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

116. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin sokanlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-. 
letfi uyarınca «bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana* 
yasanın 88 nci, Miiiet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

119. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-. 
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında. Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

125. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

127. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

128. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan-ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

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

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine -dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

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

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

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

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

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

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

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

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

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

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

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

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

16. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 
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17. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son günler

de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

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

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

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

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

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

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

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

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

26. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltime Cemiye*!» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

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

29. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

30. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106} 

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

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

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

34. — Burdıu Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm-' 
rük ve Tekel Bakamna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

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

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

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

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

41. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, * 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

42. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 
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43. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 

Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

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

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

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

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

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

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

51. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

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

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

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

55. — 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) 

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

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

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

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

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

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama
cıyla kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

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

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

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

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

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 
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69. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

70. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

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

72. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

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

74. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

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

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

77. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*)• 

78. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

80. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

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

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

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

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

85. — 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) 
(*) 

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

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

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

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

90. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

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

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

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

94. — istanbul Milletvekili ilhan özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 
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96. — 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 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

97. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazlılarının siyasî toplantılana katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

99. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekât Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geoifctirınıesine ilişkin Başbakan 
ve Miiî Eğitim Bakanından sözM soru önergesi. 
(6/195) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmer Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

101. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

102. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

103. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahath Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

104. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

105. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

106. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

107. — Ordu Milletvekili Senai Yazıçı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık; bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

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

109. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

111. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

112. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Brbafcan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezUerıindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,: 
(6/232) (*) 

113. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

114. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

115. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

116. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe-
şjitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

118. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke-
rnizdeki işsizliğe ihşkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

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

120. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesii; (6/237) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Baklanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 
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122. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta (bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/239) (*) 

123. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Tüırlk öğrencilenine ilşkin Milî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) . / 

124. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Cg H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
mm önergesi. (6/213) 

125. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
(Uşkun Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi^ 
(6/241) (*) 

126. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar-
larmın uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

127. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

128. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne alişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

129. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkim Turizm ve Tanıtma Baklanından sözlü soru 
önergesi, (6/246) (*) 

130. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Haitip kadrolarının dağıtımına üşkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

131. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşannın köy öğretmenleriyle iligili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi- (6/248) (*) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Milî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilşkin Başbakan ve Milî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

133. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gftUn, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
cim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) {*) 

134. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi.; (6/251) (*) 

135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 

ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

136. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü il© Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/252) (*) 

137. — Kocaeli Milletvkeili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilük ve konsolos-
lufclanmıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine üşkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

138. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir-
îere iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (*)• 

139. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şelflefyan'a ilşkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

140. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu. Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

141. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine iişkin Milî Eğittim Bakanından sözlü soru 
önesrgesi, (6/256) (*) 

142. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase-
betferine üşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

143. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre üşkin Milî EğMm Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

144. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na« 
kilerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

145. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerine iişkin Milî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

146. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
narına ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

147. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilşkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 
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148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/263) (*) 

149. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

150. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

151. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(•) 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

153. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

154. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

156. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

157. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

158. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

159. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
pğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

160. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya DemireTin askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/275) (*) 

161. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkim Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

162.- — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

163. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

165. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

166. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

167. — İstanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

168. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

169. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'm, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/282) (*) 

170. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

171. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 „ 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

172., — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

173. — 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) (*) 
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174. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 

olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

175. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

176. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret lisesândeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

177. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir sıiyıasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

178. — 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) (*) 

(179. — îçel iMfflötvdkffi Süilieytmaın Sîmşeik'ım, çiifftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

180. — Aydın MMfetveMti Isa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık: Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

181. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliMerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

182. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

183. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
tşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

184. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan îlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/298) (*) 

185. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ııi, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

186. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişıkan Başbakan ve Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesî  
(6/240) 

187. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Milî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

188. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

189. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/300) (*) 

190. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye iie ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

191. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

192. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

• 193. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi., 
(6/308) (*) 

195. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma karan alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

196.— Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 



197. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

198. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü • Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin MM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/314) (*) 

199. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

200. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdaTın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

201. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'm, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

202. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

203. — Eskişehi Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

204. — BaMkteisliır Miflletıveıkliîi Neoaitii Oebe'riin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

205. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

207. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

208. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

209. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

210. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
ın, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

211. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
ın, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

212. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

213. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

214. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

215. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

216. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

217. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

218. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

219. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 



- 19 -

22a — ıBattesiu* Mlüetvçkiiti Necati Odbe'miaj, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

221. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

222. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

223. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

224. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları \a ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Baıkanaınıdlan sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

225. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

226. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

227. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

228. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibeti-
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 

229. — İstanbul Mıi'Ietvedüifi Reşit ÜUûerto, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

230. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakımından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

232. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğiu'-
nun, ÇSÜCeter llfcöğreltfiım MüdiürMğünıe atanan. İçlisi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

233. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
Iu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

234. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

235. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

236. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

237. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

239. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

240. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

241. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan »özlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 



242. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'iıı, 
Orta Doğu Teknik Üravemfeinlin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Biimlıeri Bölümünün engefaume-
s&ne lilişkiın Başbakandan sözlü soru önergesi.; (6/374) 
(*) 

243. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
Şişkin Başbakandan sözlü sora önergesi. (6/375) (*) 

244. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mcctlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespitli 
için yapılacak merkezî sisıtem sunavlaırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/376) (*) 

245. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı küfü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara-
Bundaki farkın üreticiye ödenmesine üşkiin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

246. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) '(*) 

247. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

248. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
Mıalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

249. — îzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

250. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

251. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'-
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

252. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko-

20 — 

nuda Damştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

253. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında llköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

254. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

255. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

256. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

257. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına üişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

258. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

259. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

260. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

261. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

262. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

263. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 



264. —. îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

265. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçih'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

266. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
num, Eğitim enıstıitJülteriıne öğrendi almaş şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

267. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

268. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

269. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

270. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Milî Eğüüilm B l̂kıanjındıan sözü soru önergesi 
(6/400) (*) 

271. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Kur'an 
kurslarında öğretildiği iddia edilen gizli yemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/401) (*) 

272. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözli sonu örnengesli. (6/402) (*) 

273. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

274. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önengerir. (6/404) (*) 

275. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

21 -
276. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan

bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/406) (*) 

277. — Rize. Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlü'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

278. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon ilindeki YSE çalışmalarına ve toplu sözleş
meden yararlanamayan Yol - Su işçilerinin durumla
rına ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/408) (*) 

279. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

280. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesimdfen tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

281. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kamndan sözlü soru önergesi. (6/387) 

282. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere Mlişlk'in Millî EğMm Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 

6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 2. — 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 tarihi: 5.4.1976) 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç-
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lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu» 
bahsi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet, Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S, Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker vs 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
daıir kanun teskifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1976) 

"*6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar-
fcadaftmn, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve koadokltör, hareücet memuru, gardof-
ren, malkasçı, manevraca, gibi bazı Devlet Demiiıryoi-
laın mensuplarına filî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayıl* Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
UJaştama ve Tterizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi (2/18) (S. Saym : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

7. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü Mirasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kamun tasarısı ve 
Kütahya MüetveMii İhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
mörideıinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teMiifii ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

8. — Türkiye Büyük Millet MeclM eski üyeleri 
haJckındalkt 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme teskeresi ve Anayasa Komisyonu 
rap©ru. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

9. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de-

ğ^tfirilmeeine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağütaıa tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

10.— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Miletveksl Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük taklffeıri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tariM : 19.6.1975) 

X 11. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Büitçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tee&ereleri. (M. MecM : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Mecîisi S. Sayısı : 206) (C. Se-
naıtoau S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

12. — 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) 

13. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

14. — istanbul 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 işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

15. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarmca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 . 1975) 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1976) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
aiz'in, Findik Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19 : 3 .1976) 
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18. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine-dair Tâanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

19. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun feazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal îşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tariki : 25 . 3 . 1976) 

X 20, — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun baza maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

21. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

22. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı îş ve tşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine Miskin 7332 say ıh Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

23. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

X 24. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 25. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli İşletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

26. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra-. 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 27. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 .1976) 

X 28. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alnı
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 29. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

30. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 31. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 , 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 , 5 . 1976) 

32. — Muş Mıüötvddii Tekin Heri Dİcmen'in, 
1086 sayıh Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Parlamento 
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üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 , 1976) 

34. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve. 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1976) 

35. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S.„ Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi -.17.5.1976) 

36. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5.1976) 

37. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 38. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. SayısT: 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

39. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dolıayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun tukiifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

40. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkuda kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

41. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

42. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 say ıh İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 1976) 

43. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 1970 

X 44. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüçün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

46. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 197o) 

47. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 neı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

48. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu rapora. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6.1976) 

49. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm re Plan komisyonları raporlar! (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 
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X 50. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. İ.1/H) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

51. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril 

'mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu: raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt 
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

52. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül 
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo 
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi . 
9 . 6. 1976) 

5 3 . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve îç 
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

54. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen 
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde 
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme 
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis 
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

55. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıvaman Millet 
vekila Kemal Tabak'in aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 . 1976) 

56. — Konya MiltetveflciM Şener Bafital'ın, bir kı
sım personele fiilî' hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 6 . 1976) 

57. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 

birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

58. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
Hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 . 1974, 11 . 6 . 1976) 

X 59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşıntn, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yap.lma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204V; 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1975: 
1 4 . 6 . 1976) 

X 60. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlfnın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) <le Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

X 61. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 , 6 . 1976) 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 16 j 6.1976) 
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X 63. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarıs! ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
Fsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı-
nm, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 64. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Toikuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demire! ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesîr Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet SÖnmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136. 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 65. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile îstanhul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 

komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

66. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağitma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

67. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve İspirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
mın teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 68. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

69. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
i 184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

70. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı •. 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 71. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 72. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komis-
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sonları raporları. (1/285) (S. Sayl3ı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 73. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 74. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

75. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 ndi maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

76. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

77. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

78. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : î/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

79. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 80. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

81. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
rtVin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

82. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

83. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

84. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

85. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
TunagiTin eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu tsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

X 86. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
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tslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492. 
2/499) (S. Sayısı : 3̂95 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llham'i Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve îçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

88. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile îçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976. 
1 1 . 1 1 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın 
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili - Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976) 

X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupmar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 . 1976) 

93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 

İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

94. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 1! . 1976) 

97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 , 1976) 

98. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 100. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 ar
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 .11 . 1976) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1976) 
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X 102. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 

Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7.12.1976) 

X 103. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976} 

X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 .1976) 

105. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

106. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar* 
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı ; 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

107. — Konya Milletvekili Necmettıin Brbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun tekifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 > 1976) 

108. — Yozgat Müetveklü Ömer Lütfü Zanaa> 
sız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ye bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kalbulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri göstenr. 

(Millet Meclisi Birleşim : 24) 




