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Çorum Milletvekili Orhan Yılmaz, Giresun Eği
tim Enstitüsünde meydana gefen olayBar ile Türkiye' 
de eğitim kurumlarında son zamanlarda yoğunlaşan 
cinayet olayları; 

Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak, milletvekili 
adaylarının psikiyatri muayenesine tabi tutulmasına 
dair ka'îîun teklifi veriMiği hakkında Hürriyet Gaze
tesinde yayınlanan bir haber; 

Çorum Milletvekili Kasım Parlar da, Çorum'un 
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Elâzığ MiEetvekili Ömer Naimi Barım'ın, (10/9), 

(10/13) ve (10/14) numaran Araştırma Komisyonu 
üyeliklerinden çekildiklerine dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, (6/401), 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, (6/408), 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, (6/65) esas 

numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına dair öner
geleri okundu,söz!ü soru önergelerinin geri verildik
leri bildirildi. 

2, — Meclis Araştırma Komisyonlarındaki 
açık üyeliklere seçim (10/6, 10/9, 10/13,10/14, 10/15, 
10/79, 10/72) 417:418 

3. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 418 

Anteîya Milîetvekiii Fahri ÖzçeMk ve 9 K'':?:''?-
şmın, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı uygu-
Eamaüan saptamak amacıyle bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) okundu, gündem
deki yerini alacağı ve sırası geldiğinde görüşüleceği 
bildirildi. 

Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alım
larda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firma
ları saptamak, rüşvet ve yoîsuzMt konularım açık
lığa kavuşturmak amacıyle kurulan (10/79) numaralı 
Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heye
tin !nce!emede buüunmsk üzere Amerika Birleşik 
Devletlerine gönderilmesine dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

29 Aralık 1976 Çarşamba günü saat 15^00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,58'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiii Gaziantep 

Memduh Ekşi Mehmet Özmen 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclîsinin 25 nci Birleşimini açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın 
üyelerin, «burada» demek suretiyle yoklamaya ka
tılmalarım rica ederim. 

Adana ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yaptığımız yoklama sonunda, 

görüşmeler için gerekli çoğunluğun bulunduğunu sap
tadık, görüşmelere başlıyoruz. 

— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul 
Belediyesine karşı Hükümetin tutumu hakkında gün
dem dışı konuşması ve Maliye Bakanı Yılmaz Erge-
nekon'un cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri var. 
İstanbul Belediyesine karşı Hükümetin tutumu 

hakkında Sayın İstanbul Milletvekili Reşit Ülker söz 
istemiştir; buyurunuz Sayın Ülker. 

Beş dakikalık sureye özen göstermelerini tüm ar
kadaşlarımdan rica ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

İstanbul Belediyesinde cereyan eden olayları ba
sından ve TRT'den izlemektesiniz. Şu anda İstan
bul'da bakkala, kasaba, eşine dostuna borç altında 
bulunan 13 bin işçi, Kasım ayı ücretlerini, zamlarını, 
sosyal hakları olan elbise, ayakkabı, deri ceket ve 
diğer sosyal haklarını alamadıkları için iş yapma
maktadırlar; çöpler sokaklarda yığılmış bir durum
dadır. Bu insanlara, iki üç senedir eziyet edilen, 
hakları olan ücretlerini almak için eziyet içerisinde 
bırakılan bu insanlara, «gelin çalışın» demeye insa
nın dili varamaz. Kendi üzerimizde düşündüğümüz 
zaman bunu, maaşımızı almadığımızı, aybaşında ala
caklıların kapıda bulunduğunu düşündüğümüz zaman, 
bunun ne kadar ağır bir olay olduğunu biliriz. Şimdi, 
olay bu ve bu olay iki üç senedir durmadan devam 
etmekte. 

Anayasamızın 116 ncı maddesi, «mahallî idare
lere, görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır» 
hükmünü taşımaktadır. Bunu kim sağlar? Parla
mento sağlar. Bunu kim sağlar? Hükümet sağlar. 
Belediye Gelirleri Yasasının Levha Resmi, büyük 
gelir sağlayan Liman Isşgal Resmi, reklâm resimleri 
1966, 1968 ve 1969'da Anayasa Mahkemesi kararıyla 
iptal edilmiş, yerine yasa çıkarılması için altı aylık 
süreler verildiği halde (tıpkı Devlet Güvenlik Mah
kemelerinde bir yıllık süre verildiği gibi) bu sürede 
yasalar çıkarılmamış, gelir getirecek yasalar çıkarıl
mamıştır. 

İstanbul belediyesinin 1973 ydında 419 milyon li
ra olan öz gelirleri, 1974'te 446 milyona, 1975'te 544 
milyona ve 1976'da 613 milyona çıkarılmıştır ki, 1973 
yılma göre 1976 yılında 199 milyon lira gibi % 50'ye 
varan bir artış sağlanmıştır. Bunu, şunu belirtmek için 
söylüyorum: «İstanbul Belediye Başkanı ve Belediye 
Meclisi çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi elinde
dir; Başkan Cumhuriyet Halk Partisindedir; görevini 
yapmıyor, gelirleri sağlamıyor» denilmektedir. Gerçek 
dışıdır bu söz arkadaşlar. Belediye görevini yapmış
tır, biraz evvel verdiğim rakamlarla, % 50'nin üs
tüne çıkarmıştır. 

Bugün, bir taraftan, şehrin nüfusu her yıl 200 000 
artarken, şehirde hizmetler durmadan artarken; öte-
yandan biz Parlamento olarak 1970'ten bu yana 800 
milyonu aşkın bir zam yapmışız. Burada belediye me
murlarının katsayısını artırmışız, orada toplu söz-
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leşme yapılarak işçi ücretlerinde artırım yapılmış, bun
ların toplamı 800 milyon lira. Yani, gelir kanununu 
çıkartmamışız, anagelir kanununu çıkartmamışız. O 
yetmiyormuş gibi, üstüne de eklemişiz. Parlamento
dan kuru kuruya kanun çıkartmışız, demişiz ki, «İs
tanbul Belediyesi, sen bunu nereden bulursan bul, 
öde.» 

Değerli arkadaşlarım, bu oyunun bir yerde bitme
si lâzım gelir. Bu oyun şu amaca yöneliktir: Sayın 
Başbakan, seçimlerden, son ara seçiminden evvel be
yanda bulunmuştur: «İstanbul'un ne ihtiyacı varsa, 
görülecektir.» Daha evvel, o seçimden daha evvelki 
zamanlarda beyanları vardır, Saym Başbakanın. De
mektedir ki Sajan Başbakan. «Biz, Belediyenin iste
diği - veya Maliye Bakanı - her parayı vermek zo
runda değiliz.» Sonra da, seçim evvelinde, «İstanbul 
ne isterse verilecektir.» Niye verilecektir. Çünkü İs
tanbul, Adalet Partisine Cephe Hükümetine rey ve
recektir, onun için verilecektir. Bu sözüne rağmen, se
çimden sonra daha ağır bir para baskısı altına so
kulması Belediyenin, doğrudan doğruya, İstanbul'un 
Cumhuriyet Halk Partisine bu ara seçimlerde, genel 
seçimde % 48,5'un üstünde % 60'a yakın artan bir 
rey vermesidir; bu aşikârdın 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz doldu efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica edeyim, lütfen, 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tarihimizde, oy
larından dolayı, Kırşehir ili ilçe yapılmıştır; tarihi
mizde, oylanndan dolayı, Abana ilçesi köy haline 
getirilmiştir; ama Türk milleti, egemenliğin sahibi 
olan bu millet, kendi oylanna karşı yapılan bu sal
dırıyı, bu sıkılmazca hareketi asla affetmemlştir; bu 
sefer de affetmeyecektir. İstanbul'un bir temsilcisi ola
rak, bunu bu kürsüden ifade ediyorum. Milletle, İs
tanbul halkı ile Hükümeti karşı karşıya bırakıyorum. 
(«C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.») 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir) — Sayın Başkan, cevap vermek üzere söz 
istiyorum; 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ergenekon. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İstanbul Belediyesinde son zamanda görülen, he
pimizin üzüntü ile müşahede ettiği hadiselerin bura

da dile getirilmesi; meselenin gerçek mahiyetinin ne 
olduğunu ortaya koyma fırsatını bize vermiştir. Sa
yın Ülker'e teşekkürlerimi sunuyorum. 

Türkiye'de 1 700'ün üzerinde belediye vardır. Tür
kiye'de, belediyelerin bir malî rahatlık içinde olduk
ları söylenemez. Bunların içinde, tabiatıyle büyük be
lediyelerimiz de vardır; ama yeni teşkil olunmuş be
lediyelerimizin de, personel maaşını ödemede dahi 
güçlük çektikleri bir vakıadır. 

Türkiye'de belediyeler problemi ele alındığı za
man, 1 700 belediyeye cevap verilecek şekilde, e'e 
alınması zarureti de vardır; ama 1 700 belediyeden 
çıkmayan feryat, İstanbul belediyesinden gelmektedir. 
Acaba bu feryat gerçekten haklı nral>r, gerçev.to^ *«-
tanbul belediyesine Devletin yapması icap eden, yap
maya mecbur olduğu hangi şey yapılmamıştır? İs
tanbul belediyesinde mevcut olan hangi ödenekten ne 
ödenmemiştir? Bunun üzerinde de, İstanbul belediye
sine ve İstanbul sakinlerine, Hükümet, göstermesi 
icap eden alâkayı göstermiş midir, göstermemiş midir? 
Bunun cevabını vermeye gayret edeceğim. 

Öncelikle şunu ifade edeyim ki, bütçede mevcut 
olup da, belediyelerimize yapılmayan bir ödeme yok-

'txu\ Kanunların emredip de bütçeye konduğu; fakat 
buna rağmen nakit sıkıntısı, gelir tahsilatı veya har
camaların çokluğu sebepleriyle bu ödemelerin eksik 
tutulduğu belediyeler hakkında varit değildir. 

Bu itibarla, bütçede mevcut ödenekleri harcamak 
mecburiyetinde olan, hükümettir. Çünkü, kendisine 
Yüce Meclisler ve siz, ancak, «Bu bütçedeki ödenek
leri, bütçede gösterilen maksatlar için harcayınız» di
ye yetki vermîşsizinizdir. Bunun dışında, bütçenin 
içinde herhangi bir ödenek çıkarması mümkün değil
dir hükümetlerin ve bütçede gösterilmiş maksatların 
dışında da bir harcama yapması mümkün değildir. 
Bunu kesinlikle ifade ediyorum, bütçede mevcut olup 
da ödenmemiş bir parası yoktur belediyelerin. 

İkincisi; Konu, İstanbul Belediyesi olarak orta
ya atıldığı için İstanbul Belediyesinden bahsedeceğim; 
İstanbul Belediyesinin durumunu ortaya koyabilmek 
için Sayın Başkanın bana sunmuş olduğu dosyadan 
istifade edeceğim; elimdeki bu dosya, İstanbul Bele
diye Başkanı Sayın İsyan tarafından bana verilmiştir. 

İstanbul Belediye Başkam, vermiş olduğu bu dos
yada, İstanbul Belediyesinin personel masraflarının 
1973 yılında 491 milyon olduğu halde, 1974'te 663 
milyona çıktığım, 1975'te 955, 1976'da 1 282 000 000'a 
vardığını ifade, etm'-ştir. 
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Yine İstanbul Belediye Başkanının vermiş oldu
ğu bu dosyada, İstanbul'da Belediyede çalışan me
mur ve işçi sayısının 1974'te 16 751, 1975»te 18 315, 
1976'da 18 197 olduğunu ifade etmiştir. 

Görüldüğü gibi, 1975, 1976 yıllarında İstanbul'da 
memur sayısına biraz azaîma5 işçi sayısında hafif 
bir artma dışında mühim bir personel artışı görül
müyor, Sayın Başkanın buraya ortaya koymuş olduğu 
dosyaya göre; Buna rağmen, personel giderlerinde olan 
artış, biraz evvel ifade ettiğim gibi, 491 milyondan 
1 282 00© 000'a çıkıyor. Bunu, Personel Kanununa 
getirilmiş olan bir katsayı ilâvesiyle veya Yan ödeme 
Kararnamesiyle kah mümkün değildir. Çünkü % 
300... (Gürültüler.) 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Asgarî 
yevmiyelerde % 300 artış... i 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — ... % 300 şeklinde kamu personeline ilâ
ve yapmak fırsatını henüz Hükümet bulamamıştır 
bu süre içinde; bunu dikkatinize sunanm. 

Yine, bunun yanında bir şeyi ifade etmek istiyo
rum: 1974 - 1975 - 1976 yıllarında İstanbul Beledi
yesine kendi gelirleri dışında, Devlet tarafından sağ
lanmış finansmanı huzurunuzda ifade etmek istiyo
rum: 

1974 yılında İstanbul Belediyesine 603 milyon li
ralık finansman imkânı sağlanmıştır; kendi gelirleri 
dışında olduğunu ifade ediyorum. Bu, 603 milyonluk 
finansman ihtiyacının 383 bin lirası belediye hissesi 
olarak İller Bankasından aldığı paradır. Haddizatın
da, İller Bankasından belediye hissesi olarak alması 
gereken para 127 862 000 lira idi; ama İller Banka
sına olan borçlarına mahsup edilmiştir; üst tarafı, 
383 bin lira kendisine ödenmiştir. 

Bunun yanında, bütçe dışı, 160ı milyon ikraz ya
pılmıştır. Hazineye olan, 128 milyon borcu alınma
mıştır. Kamu kuruluşlarına olan, 197 milyon liralık 
borcu alınmamış, diğer bir iki ufak kalemi toplamda 
ifade etmiyorum, 603 milyonu bulmuştur. 

1975 yılında İstanbul Belediyesine sağlanan fi
nansman imkânı, 993 612 000 liradır. Bunun 70 mil
yonu İller Bankasından, 72 898 000'i konsolidasyon 
sebebiyle vaki iadelerden, geçen senenin 160 milyon 
lira olan bütçe dışı ikrazına karşılık, 249 962 000'ü 
bütçe dışı ikraz olarak Hükümet tarafından kendisi
ne sağlanmıştır. Hazineye olan, 114 milyon borcu 
alınmamıştır. Kamu kuruluşlarına olan 175 milyon 
liralık borcu alınmamışisr. Ceman sağlanan finansman 
693 milyon liradır. 

Değerli arkadaşlarımın dikkatini 1976 yılı üze
rinde teksif etmek istiyorum. 1976 yılında İstanbul 
Belediyesine, kendi öz kaynaklarıyla sağlamış, olduğu 
gelirin dışında sağlanmış olan imkân, 1 201 000 000'a 
baliğ olmaktadır. Bunun 226 107 000 lirası İller Ban
kasındaki paylarından, 106 milyon lirası bütçe dışı 
istikraz şekliyle Devlet Yatırım Bankası ve İller Ban
kası aracılığıyla kendisine sağlanmıştır. 412 milyon 
lira vergi borcu, İstanbul Belediyesinin, 1976 yılı 
içinde alınmamıştır. Bu da kendisine sağlanmış olan 
ek finansmandım 

HASAN YILDIRIM (Kars) — O zaten kendisinin 
borcu. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Çünkü, hiç bir bütçe yapılırken, «ver
gi ödenmeyecektir» diye bir ifade bulunmaz ve öden
meyecek vergi de, gelir hanesine kaydedilmez. İstan
bul Belediyesi, bütçesini yaparken, bu 412 milyonluk 
vergi ödenecektir. Bunun yanında kamu kuruluşla
rına olan 201 milyon liralık borcu İstanbul Belediye
sinden ahnmamıştsr. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Net parasal 
yardsm ne kadardır? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 201 milyon efendim. 

Emekli Sandığı, emekli keseneği karşılığı olarak 
yatırması icap eden 44 milyonu yatırmamış, bunu da 
finansman olarak kullanmıştır. İstanbul Belediyesi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sizin yardımınız ne
dir, onu söyleyin? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — İstanbul Belediyesine İller Bankasının 
kefaletiyle 205 milyon liralık kredi sağlanmıştır ve 
25 milyon lira da döner fondan İstanbul Belediyesine 
sağlanmıştır. Bunların yekûnu 1 201 000 000, etmekte
dir, 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kanun gereği. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bunların büyük 
bir kısmı kanun gereği değildir; İstanbul Belediyesi
nin 1 milyar 900 milyon küsur liralık bütçesi vardır. 
Bu 1 milyar 900 küsur milyonluk kendi bütçesi, 600 
küsur milyonluk kısmı kendi kaynaklarından karşı
lanmaktadır. Diğerlerini kendi bütçesinin içerisinde 
muayyen kaynaklar göstermiştir, o şekilde karşılan
maktadır. İstanbul Belediyesi 1976 yılında hiç bir 
yerden 1 200 000 000 finansman sağlamayı ümit dahi 
etmemiştir; ama buna rağmen, İstanbul Belediyesine 
bu finansman imkânı sağlanmıştır, değerli arkadaşla
rım-

— 387 — 



M. Meclisi B ; 25 29 . 12 , 1976 O : 1 

Şunu ifade etmek istiyorum:.... 
HASAN YILDIRIM (Kars) — 200 milyon, 200 

milyon. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — İstanbul, ilk defa belediye olmuyor, is
tanbul ilk defa belediye ile idare edilmiyor. 

REŞİT ÜLKER (tstanbul) — Evvelce yardım ya
pıyordunuz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Şimdiye kadar istanbul'da belediye 
vardı, şimdiye kadar istanbul'da Belediye Başkanları 
vardı; istanbul her halde bu şekilde pislik içinde bı
rakılmıyordu. (A. P. sıralarından alkışlar.) Bunu, is
tanbul şehri için büyük talihsizlik telâkki etmek icap 
eder. 

REŞtT ÜLKER (istanbul) — Sizin olmanız bü
yük talihsizliktir. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON — 
(Devamla) — Müsaade buyurun, 

Başlangıçta şunu ifade ettim: Bütçe, mevcut ka
nunların emrettiği ödemelerin dışında, Hazine kendi 
itibarım kullanarak, İstanbul şehrine olan büyük say
gısını ifade için Hazine kendi itibarını, imkânlarını, 
nakit imkânlarım, nesi varsa, rica, minnet kullana
rak istanbul Belediyesine bu finansman imkânım sağ
lamıştır. Almaya mecbur olduğu vergileri almamış
tır; sadece, İstanbul şehri halkı sıkıntıya düşmesin di
ye. İstanbul Belediyesinin bu noktada idare edileme
yişini bir politik istismardan başka hiç bir türlü ifade 
ve izah etmek mümkün değildir. 

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

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kabul edin, araş
tırma yapılsın. Kendinize güveniyorsanız araştırma ya
pılsın. 

2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, bazı 
bakanların Meclis denetiminden kaçındığı anlamına ge
len davranışları hakkında gündem dışı konuşması ve 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Necati Cebe, bazı bakanların 
Meclis denetiminden kaçındığı anlamına gelen davra
nışları ile ilgili söz istediniz. Sayın Cebe, sizden de 
rica ediyorum, süre 5 dakikadır. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Başta Sayın Başbakan olmak üzere, bazı bakanların 
Meclis denetiminden kaçınma anlamına gelen davra
nışlarına ilişkin gündem dışı söz almak zorunda kal
dığım için üzgünüm. Hemen belirtmeliyim ki, Başba

kanın ve bazı bakanların Meclis denetiminden kaçın
dıkları iddiası soyut bir suçlama değil, somut bir ol
gudur. Konuşmamı 5 dakikaya sığdırmak zorunda ol
duğum için, sizlere bu iddiamı doğrulayıcı çok sayı
da örnekten birkaçını sunmakla yetineceğim. 

2 . 4 . 1975 tarihinde Sayın Başbakana bir yazılı 
soru önergesi yönelterek şu soruların cevaplandırılma
sını istemiştim : 

1. Yahya DemireH-n büyük nakliye araçları itha
lâtı için teşvik tedbirlerinden yararlanan bir firma
nın ortağı olduğu ve söz konusu firmaya yükseliş 
binasının ipotek edilmesi yoluyle 20 milyon lira kre
di sağlandığı doğru mudur? Doğruysa, firmanın adı 
nedir? Yahya Demire! firmaya ne zaman, kaç Türk 
Liralık hisse ile ortak olmuştur? 

2. Yahya Demirci'm ORMA Şirketi aracmğıyle 
Libya'ya ihraç için girişimde bulunduğu doğru mu
dur? Doğruysa ihraç izni verilmiş midir? İhraç edil
mek istenen nedir? 

3. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü disiplin ku
rulunun, Ali Demirel'e usulsüz kredi Verdikleri ge
rekçesiyle bazı müdür ve memurları disiplin cezala
rına çarptırdığı doğru mudur? Doğruysa, usulsüzlük, 
ilgili memurların yetersizliğinden mi, yoksa, Ali De
mirci'ni günün siyasal iktidarına yakın oluşundan mı 
kaynaklanmıştır? 

Cezalandırılanlar kimlerdir? Verilen cezalar neler
dir? 

Değerli arkadaşlarım, bu üç sorudan ilkine Sanayi 
ve Teknoloji Bakanınca verilen yazılı cevaptan, Yalı
ya Demireî'in 7,5 milyon Türk Lira sermayeli İNTO 
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Uluslararası Ticaret ve Sa
nayi Merkezi Anonim Şirketinin 3 750 0ı(M> TL. hk 
hisseyle ortağı olduğunu ve adı geçen şirketin yılda 
30, bin ton yaş meyve ve sebze ihracını gerçekleştire
bilecek kapasitede SG adet treyler ile 50: adet çekici 
ithali için teşvik belgesi aldığını öğrendim. 

Diğer iki sorum ise, bugünedek tek sözlükle ol
sun yanıtlanmadı. Sayın Başbakan isteseydi, bu soru
larımı da yanıtlanması istemiyle ilgili bakanlıklara 
gönderebilirdi. Hiç kuşkusuz, yapılması gereken de 
buydu. Her nedense bu yapılmadı. Sorularım düpedüz 
hasıralu edildi. Bir süre sonra Libya'ya. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Maliye Bakanı bun
ları dinlesin, cevap versin. 

NECATI CEBE (Devamla) — Bir süre sonra 
Libya'ya ihracı söz konusu olan nesnenin sunta oldu
ğu açığa çıkar gibi oldu. 
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Ali DemirePe usulsüz kredi verdikleri gerekçesiyle 
cezalandırılan Ziraat Bankası memurlarına ilişkin so
rum ise, asıldığı askıda takıldı kaldı. Sunduğum bu 
örnekte olduğu gibi, bazı sorulan es geçme yolu, Cep
he Hükümeti bakanlarınca başvurulan yollardan yal
nızca biridir. 

Sık sık başvurulan bir başka yol, zülfiyara doku
nan yazılı sorulan süresi içinde yanıtlamayarak söz
lü soruya dönüştürme yoludur. Millî Eğitim Bakam 
Sayın Erdem bu yolu izleyenlerin başında gelmekte
dir. Sayın Erdem, okulları faşistleştirme girişimlerine, 
ihtilâl dönemleri için bile olağan sayılamayacak bo
yutlara ulaşan öğretmen ve öğrencf kıyımlarına, uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin yazdı soru
lan yanıtsız bırakarak sözlü soruya dönüştürmekte; 
sözlü sora günlerinde ise Meclise gelmemektedir. 

Millet Meclisi gündeminin sözlü somlar bölümün
de bu iddiayı doğrulayan çok sayıda kanıt vardır. 

Cephe Hükümeti bakanları, bütçe görüşmeleri sı
rasında kendilerine yöneltilen sorulardan da kurtul
manın yollarını bulmuşlardır. Bu yol, «Yazılı olarak 
cevaplandıracağım» diyerek atlatma yoludur. 

Turizm ve Tanıtma Bakam Sayın Tokoğlu, 1976 
bütçe görüşmeleri sırasında kendilerine yönelttiğim, 
«Belediyelere yardım fonunun dağıtımında partizan
lık yapıldığı» iddiaîanna ilişkin sorularımı, «Belediye
lere yardım yaparken rozete bakmıyoruz. Bahkesir 
il sınırları içindeki belediyelerden hangilerine ne 
miktarda yardım yaptığımızı kuruşu kuruşuna takdim 
edeceğim» diye geçiştirmiş, aradan bir yıla yakın 
bir süre geçmiş olmasına karşın, «takdim edeceğim» 
dediği bilgileri takdim etmemiştir. Söz konusu otu
rumda Sayın Bakan, aklınca, ince politika yapmış 
«Partizanlık yapmıyorum» yalanına, «îstenen bilgileri 
eksiksiz vereceğim» aldatmacasını eklemiştir. 

Sayın Tokoğlu*nu belediyelere yardım konusunda 
parti çıkan gözettiği, Millet Meclisi kürsüsünde ger
çekleri gizlemeye çalıştığı ve sözünde durmadığı için 
Yüce Meclis önünde açıkça kınıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doluyor. 
NECATİ CEBE (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, 1976 bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Sayın 
AsiltUrk'e yönelttiğim sorular da aynı taktikle geçiş
tirildi. Sayın Bakan'a, Ülkü Ocakları eski Başkam 
İbrahim Doğan'ın Doktor Necdet Güçlü'yü Teğmen 
Fehmi Altınbilek'e ait ordu malı bir tabanca ile öl
dürmesi olayını hatırlatmış, şimdi yüzbaşa rütbesinde 
olan adı geçen jandarma subayı hakkında herhangi 
bir işlem yapılıp yapılmadığım sormuştum. Sayın Ba

kan yazılı cevap vereceğine dair söz verdi; fakat cevap 
vermedi. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, Lockheed rüş
vet olayı Araştırma Komisyonuna bilgi ve belge ver
mede isteksiz davranması gerçekten üzücü, üzücü ol
duğu kadar da düşündürücüdür. Açıktır ki, Millet 
Meclisi adına görev yapan bu Komisyona güvensizlik, 
Mîllet Meclisine güvensizlik anlamına gelir. Bu du
rumda Millet Meclisine düşen görev.. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, süreniz geçti efendim. 
Rica ediyorum, lütfen.. 

NECATİ CEBE (Devamla) ^- Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Bu durumda Millet Meclisine düşen görev, Mil
let Meclisine güvenmeyen Hükümetten güvenini esir
gemektir. Kendine saygı duymayan bir kişi başkala
rından saygı bekleyemez. Bu yargı, kişiler için olduğu 
kadar, kurumlar için de geçerlidir. Millet Meclisi, say
gınlığını korumak ve yüceltmek istiyorsa, saygınlık 
kazandırıcı davranışlar içinde olmalıdır. Başta Hükü
met üyeleri olmak üzere tüm Millet Meclisi üye
leri' Millet Meclisinin saygınlığını korumayı ken
dileri için bir davranış ilkesi saymalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, sizinle her zaman anlaş
mazlığa düşüyoruz bu konuda. Çok rica ediyorum.. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Hükümet üyele
rini Millet Meclisinin saygınlığını azaltıcı davranışlar
dan kaçınmalarım rica ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevap vermek üzere Millî Eğitim Bakanı Sayın 

Ali Naili Erdem, buyurun. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Maliye Bakam da 
cevap versin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İçtüzüğün 94 ncü maddesi, «Soru, kısa, gerekçesiz 
ye şahsî mütalâa ileri süriümcksizin, bir önerge ile 
hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırıl
mak üzere» der. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, verilen ya
zılı som adı altındaki önergelerin hepsi, biraz ev
vel konuşmada bulunan Sayın Necati Cebe'nin, üslu
bunda kullandığı gibi, baştan aşağı isnat, itham ve 
suçlama ile doludur. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Gerekçelerin ta ken
disi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Bunlan sen diyemezsin, gerçek dediğin 
sen değilsin. 
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NECATt CEBE (Balıkesir) — Yalan söylüyorsun, 
yalan söylüyorsun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yazılı sorudan bahsediyorum, ben hep
sini çıkarırım.. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yalan söylüyor
sun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Yalan sensin, adama bak! (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Cebe... Sayın Cebe... Sayın 
Cebe... 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Kitap konusunda da 
yalan söylüyorsun.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sen yalan söylüyorsu. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Cebe... Saym Cebe... Rica edi
yorum. Konuşmanızı yaptınız, Sayın Bakan cevap 
veriyor. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yalancı! Kitap ko
nusunda da yalan söylüyor* 

BAŞKAN — Sayın Cebe... Sayın Cebe... (Gürül
tüler). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sensin, baştan aşağı yalan sensin. 
(A. P. ve C. H. P. aralarından gürültüler.) 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Doğru konuş. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Doğru konuşuyorum* 
BAŞKAN — Sayın Cebe.. Sayın Cebe, Saym Ba

kan ~sizin istediğiniz gibi konuşmak zorunda değil; 
rica ediyorum, lütfen yerinize oturun efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu yazılı sorular Meclis 
Başkanlığından, tarafımıza, cevaplanmak üzere gön
derildiğinde, Meclis İçtüzüğünün 94 ncü maddesine 
göre düzeltilmek suretiyle bize, gönderilmesini, aksi 
halde cevaplanmayacağı hususu, bendenizin imzasıyle 
Meclis Başkanlığına iade edilmiştir. Huzurunuzda, 
sözlü sorunun, yazılı sorunun hangi mahiyette ola
cağı İçtüzük de gayet açıktır. O yazılı soru ibaresinin 
içerisinde itham, isnat, suçlama olamaz. Yazılı soruda 
itham, isnat, suçlama olduğu müddetçe bunlar yazılı 
soru sorma mahiyetimde değildir, bunların hiç birine 
cevap vermemekte devam edeceğim; arz ederim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar ve A. P. 
ve C. H. P. sıralarından karşılıklı konuşmalar, gürül
tüler). 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Burdur Milletvekili Osman Ay kul'un, Burdur 

Süt Fabrikasında devam etmekte olan grev ve süt 
üreticilerinin durumu konusunda gündem dışı konuş-
ması. 

BAŞKAN — Sayın Osman Aykul, Burdur Süt 
Fabrikasında devam etmekte olan grev ve süt üre
ticilerinin durumu ile ilgili olarak gündem dışı söz 
istediniz; buyurun. 

Sayın Aykul, süreniz beş dakikadır efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa

ym milletvekilleri; 
İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin yöneti

minin hangi ellere düştüğü gerçekten düşündürücü
dür. İşbaşında bulunan döri başlı MC Hükümeti, 
artık, hükümet olmaktan uzaklaşmıştır. Ülkemiz in
sanlarını birbirine düşüren, öldürten, kanun ve Da
nıştay kararlarını dinlemeyen, uygulamayan; ancak, 
haksızlık, kanunsuzluk yolunu seçerek, kendi görü-
şündeki insanları devlet kadrolarına yerleştirmeyi ken
disine görev sayan, bu suretie de Devleti resmen işgal 
eden bu Hükümeti, yasalar çizgisi ve paraleline gir
meye davet ediyorum. 

İleriye sürdüğüm bu iddiaların binlercesini göster
mek ve ispat etmek her an olağandır. Bunlardan bir 
tanesini örnek alarak görüşlerimi sunmaya çalışacağım. 

Burdur ilinde süt fabrikası vardır. Burada çalı
şan işçiler büyük bir gayret göstererek üretimi ar
tırmış, güçlerini ve emeklerini kullanarak, gerekli 
değeri yaratmışlardır. Bu biçim yeterli çalışmalarıyle 
gıda sanayimize büyük katkılarda bulunan bu işçile
rimiz, MC Hükümeti ve Gıda - Tarım Hayvancdık 
Baaknlığının sakat, yanlış ve haksız ücret uygulaması 
sonucu greve gitmişlerdir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı, «Hakkaniye
te dayanan, gerçek ölçülere göre bir uygulama ya
pıyorum» diyemez. Burdur Süt Fabrikası işçileri 53 
gündür grev halindedir. İşçilerimizin greve gidişlerinin 
nedeni şudur : 

Daha önce Fabrikaya almarak çalışan ve 5 yıl 
kıdem kazanan işçiler 1 400 lira ücret alırken, son
radan, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
gönderdiği M. S. P.'li işçiler ise 2 500 lira ücret almak
tadırlar. 

Burdur süt sanayiindeki grev, bu haksız uygula
madan doğmuştur. İşçiler arasındaki bu ücret far
kı büyük bir haksızlıktır. 50 iş gününden beri işçiler 
bu çetin kış günlerinde grev halinde iken, Bakanlığın 
ve ilgililerinin ilgisiz kalmaları cidden üzücüdür. 
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Grevci işçilerimiz insan sağlığına uygun olmayan 
çadırlar içinde yaşamaktadırlar. Soğuk, açlık ve pa
rasızlık, işçi ve işçi ailelerini büyük sıkıntı ve huzur
suzluklara itmiştir. Bu uygulama yöntemini insanlık 
dışı olarak belirtmeden geçemeyeceğim. 

Bu uygulamayı sürdüren Bakan ve ilgilileri huzu
runuzda kınıyorum. Üretimin ve normal beslenme 
yöntemlerinden bahseden Gıda i Tanm ve Hayvan
cılık Bakanı, bu sinsi ve ayrıcalıklı uygulamaları ile 
işçi ve halkımızdan yetersiz not almış, yetersiz not 
almaktadır. Bunun hesabını da mutlaka verecektir. 
İnandırıcı olmayan bu uygulamalarını kimsenin gö
zünden kaçıramayacaktır. 

Aynca, Burdur halkı, süt inekçiliği üzerinde yap
mış olduğu başarılı çalışmalarla örnek gösterilebile
cek bir seviyeye gelmiştir; fakat Bakan, Burdur hal
kında olan bu yetiştiricilik zevkini kırmıştır. Bur-
dur'da işçilerimizin haklı olarak greve gitmeleri sonu
cu süt alımları durmuştur. Süt üreticileri büyük bir sı
kıntı içine düşmüşlerdir. Üretmiş oldukları sütü sat
mak için Afyon ve diğer illere gitmektedirler. Bu ağır 
kış günlerinde süt üreticilerinin sıkıntılarını ve ne bü
yük zararlara girdiklerini acaba Gıda - Tanm ve 
Hayvancılık Bakam biliyor ve vicdanı sızlıyor mu? 

Sayın milletvekilleri, özet olarak belirtmek iste
rim ki : 

1. Burdur Süt Fabrikasında greve giden işçilerin 
hakları verilmelidir. İşçi ücretleri arasındaki fark 
kaldırılmalı, ücretler siyasî kanaat ve düşüncelere gö
re değil, İş Kanunu hükümlerine göre ayarlanmalıdır. 

2. Süt fabrikasında gerekli çalışma düzeni kurul
malı, süt üreticilerinin sıkıntıları giderilmelidir. 

3. Süt fiyattan, tarım girdileri iyi bir şekilde 
hesaplanarak, Türkiye gerçeklerine uygun bîr şekilde 
yeniden tespit edilmelidir. 

Amacımız, çalışan işçilerin haklarının yeterince ve 
yasalara uygun bir şekilde verilmesidir. Çünkü, hak
sızlık, insanı mahkûm eden en büyük cezadır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P; sarala
rından alkışlar). 

1. — Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapı
lan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs 
ve firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konuları
nı açıklığa kavuşturmak amacıyle kurulan 10j 79 nu
maralı Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın AykuL 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade 

eder misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sskarya) — İçtüzüğün de

netim yoîlanyie ilgili bölümünün 94, 95 ve 96 ncı mad
delerinde, yazılı ve sözlü soruların sorulmasına mut
lak cevap verilmesi kaydı vardır. 

Sayın Millî Eğicim Bakanı, konuşmasında, son kıs
mında kürsüden inerken «Cevap vermeyeceğim» dedi, 
Bu, İçtüzüğü çiğneme hareketidir. Eğer, İçtüzüğe aykırı 
hususlar sorularda varsa, bunun muhatabı Sayın Ba
kan değil; Meclis Başkanlığıdır. Bunun tavzih edil
mesi gerekir. İstirham ederim. 

BAŞKAN — Elbette efendim, yani, İçtüzüğümüz
de soruların ne şekilde sorulacağı, soruların kapsamı 
ve muhatabının kim olacağı yazılı. Sayın Bakanın 
beyanı zabıtlara geçti. Gerekli olan neyse, Genel 
Kurulun gözü önünde cereyan etti, ayrıca bir tavzihe 
gerek görmüyorum efendim, 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
aynı mevzuda bir - iki kelime de ben söyleyebilir mi
yim? 

Bu Mecliste âdet oldu, İçtüzük sarih. Sorulana 
şahsî mütalaa serdedilmeden, gerekçesiz sorulması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, bu doğrudan doğruya 
Başkanlığı ilgilendiren bir konu. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Hepimizi ilgilen
diren bir konu. Burada âdet oldu. 

BAŞKAN — Efendim, işlerlik kazandıracak ma
kamı söylüyorum Sayın Kitaplı. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bunu da söyle
yin Sayın Başkan, suallerin şahsî mütalaa olmadan 
sorulması lâzımdır. 

BAŞKAN — İçtüzüğü burada baştan okuyacak 
halde değilim Sayın Kitaplı? 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 
konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Cebe konuştu
nuz. Rica edeyim... 

bir heyetin incelemede ulunmak üzere Amerika 
Birleşik Devletlerine gönderilmesine dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (3/760) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme 
geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Sunuşlarımız var. 
Sayın milletvekilleri, 10/79 esas numaralı Araş

tırma Komisyonu Başkanlığının; Komisyon adına 
bilgi toplamak için bir grup üyenin yurt dışına çık
masına izin verilmesine dair tezkeresi üzerinde, İç
tüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre açılan görüş
meye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soracağım efendim, bir dakika. 
Görüşmelerin devamına karar alındıktan sonra, 

Demokratik Parti Grupu adına bir sayın arkada
şım, Hükümet ve Komisyon konuşmuşlardı. 

Sayın Bozath, Adalet Partisi Grupu adına söz 
mü (istiyorsunuz? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Başkan, 

benim bir önergem vardı 38'e göre, onu rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde arz edeceğim efen-
dün. 

A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI (Si
vas) — Saym Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Üçüncü çalışma günümüz olarak, Lockheed ko
nusundaki rapor üzerinde Başkanlığın verdiği imkânı 
ikinci kez, beli ve kısa bir süre için kullanmak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, müsaade ederseniz, belirmiş olan 
önemli birkaç tepe noktasına işaret ederek konuya 
gireceğim. 

Daha önce Sayın Demokratik Parti Grupu yetki
lilerinin verdiği bir araştırma önergesi, daha sonra 
da Sayın Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin 
verdikleri bir araştırma önergesi üzerine, araştırma, 
Meclisimizce, sanıyorum ittifakla kabul edilerek, ko
misyon teşkili cihetine gidilmiş; ancak, bilhassa San 
yın Cumhuriyet Halk Partili üyelerin verdikleri araş
tırma önergesinin son paragrafında kullanılan tabir 
aynen şu: «Lockheed olayı, Lockheed Firmasının 
uçak satışı olayı sebebiyle Türkiye'de 13 milyon 
liralık bir rüşvetin alındığı hususuna kani bulunduk
ları» nı ifade ediyorlar. O hakle, birinci tespit etti
ğimiz nokta, Türkiye'de, arkadaşların iddiasına göre, 
13 milyon liralık bir rüşvet olayı vuku bulmuş ve 
bunu hangi yetkililerin, hangi kuruluşların aldığı 
hususunun tespit edilmesini istiyorlar. 

İkinci husus: Arkadaşlarımız tercihlerini kulla
nırken, bunu bir soruşturma mevzuu yapmaksızın, 

soruşturma yetkilerini kulianmaksızın, her iki öner
ge sahibi de bunu bir araştırma konusu yapma ihtiya
cım duymuşlardır. Elbet bunun mantıkî ye kanunî 
zorunfuğu, sebepleri vardır; o sebepleri, daha te
ferruatlı, kendi araştırmalarıyla kendileri tespit et
mişlerdir; ama bu bir önemli tercihtir, araştırma 
istenmiştir. Yani, Meclis konu üzerine eğilip, bir 
araştırma yapması lüzumunu duymuşlardır. Adlî 
fonksiyonu soruşturma yapma, suçlama yapma veya 
her hangi bir kimsenin Yüce Divana sevkı gerekme
si noktasında düğümlenen soruşturma talebini iste
memişlerdir, kendi tercihleriyle. 

Şimdi, son beliren noktaya, üçüncü tepe nokta
sına işaret ederek konuya gireceğim: Komisyonun 
değerli temsilcisi arkadaşımızın ikinci defa yaptığı 
açıklamalardan çıkardığımız sonuç şu oluyor: - özen
le, bilhassa özellikle bunun üzerinde durmak ihti
yacını duyduğum için- «Hükümet bizim çalışmala
rımızı koîayîaştırmıyor (hatta daha ileri giderek, 
müspet bir iddiayı da kabulleniyorlar) engelliyor» 
diyorlar. 

Şimdi, önümüzdeki bu 3 soruna kısaca girece-
ğsniw Bu 3 sorunu iyi değerlendirmek için, bu ara
da müzakereler sonunda muttali olduğumuz olaylar
dan kısa kısa bahsetmek istiyorum. 

Bir defa, Sayın Komisyon üyesinin burada bah
settikleri bir sözcük oldu. Ben yanlış anlamadınısa, 
Türk Havayollarına hitaben yazılmış bir tezkerede, 
Lockheed firmasının yetkilisinin, «Emellerinize 
amadeyiz» şeklinde bir sözcük kullandığım ifade et
tiler. Ben, bu sözcüğün önemi üzerinde duruyorum 
ve bunu, bilhassa yazılan tezkerenin tarihi, biraz 
sonra söyleyeceğim, 18 tane F-104 uçağının, Bütçe 
Komisyonunda ve Genel Kurulda Sayın Millî Savun
ma Bakanının açıklamalarına göre, ahm - satımı ta-
mamiyle 1974 Ağustos ve en son 16 Ekim 1974 ta
rihleri arasında cereyan ettiğine göre, bu tarihler 
arasında yazılmış olan bu tezkerenin, özenle F-104 
uçaklarım, yani Lockheed firmasının o tarihte sat
tığı uçakları satın almak sorumluluğunu taşıyan hükü
meti bırakarak, konuyla hiç ilgisi olmayan Türk 
Havayollarına böyle bir tezkerenin yazılmış olma
sını, mantık sahibi, vicdan sahibi, akıl sahibi insa
nın kabul etmesi ve izah etmesi zor oluyor. Bizi 
bağışlasınlar. Benim Kanaatim, böyle bir mektup 
varsa, her halde o tarihte icra yetkisine sahip olan, 
uçak satın alma yetkisine «evet» diyebilen, bizim adı
mıza sorumluluğu yüklenmiş bulunan Saym Hükü
met yetkililerinin bu mektuba muhatap olması gere-
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fchv Bunu açıklarlarsa memnun olurum. Benim 
mantıki vardığım sonuç, beni bağışlasınlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Millî Savunma 
Bakanı, ayrıca Bütçe Komisyonunda ifade ettiler 
ki, her biri 3,8 milyon dolar değerinde olan F-104 S 
uçaklarından 18 adedini, 16 Ekim 1974 tarihinde al
mışız. Kesinleşmiş. «O tarihte almışız» diyorlar. 

Şimdi, bir komisyon tasavvur edin; kendisine 
araştırına yetkisi verdiğimiz bu Komisyon, bu tari
hin sorumlusu olan ve Millî Savunma Bakanının, 
özelikle Genel Kurulda ve Millet Meclisinde isimle
rini açıkladığı, birinin tümgeneral, diğerinin kur
may albay, bir diğerinin de Maliye Bakanlığı Haizine 
Gene] Müdür Vekili olduğunu söyledi - görevleri iti
bariyle, arzu ederseniz isimlerini de tekrar ederim; 
ama zamanım müsait değil, uzatmak istemiyorum-
bu kimselerin görev aldığı ve bunlara görev veren 
hükümetin, bir kararla, bunlara, kendi adına gidip 
İtalya'da bir müzakere yapıp, satın alma yetkisini 
verdiği halde, yetkili olan bu Komisyonun, 1974 
tarihine inerek, hükümet adına- hareket eden ve 
ondan yetki alan bu kimseler üzerinde yaptığı araş
tırmadan iki gündür burada tek kelime duymadık. 
Yine, 1974 tarihinde siyasî sorumluluğu olan hükü
metin ilgililerinden en küçük bir sorunu veya soru
yu sormak, bir araştırma yapma ihtiyacım duyma
dıklarına yine şahit okluk. Ortada bir vaka var. Or
tada bir tarih var. Bütün bunları bir kenara bıra
karak arkadaşlarımızın kastettikleri bu tarih üzerine 
bir defa olsun uzanmadan; sadece, günlük politik 
istismar konusu yapma niteliğinde ve özelikle Genel 
Kurulda meseleyi aydınlığa götürme yerine, daha çok 
karanlığa* daha çok müşevveş hale götürme konu
sundaki Komisyon tutumuna iştirak etmediğimizi 
ifade etmek isterim. 

Olay gayet açık. Bir sözleşme konusu bu defa 
sanki Hükümetin engellemesi şeklinde imiş gibi, 
burada Genel Kurulun sayın üyelerine ve Yüce Mec
lisin manevî kişiliğine gösterilmesi gereken asgarî 
saygının üzerine çıkılarak, gerçeğin olduğu gibi 
ifade edilmesi gerekirken bu yapılmadı. Sözleşme 
şu (ki, arkadaşlarım çok iyi biliyorlar, çeşitli biçim
de, çeşitli grup sözcüleri bu sözleşmeden bahsetti
ler; sözleşme, biraz evvel Sayın Dışişleri Bakanın
dan sorduğum konu şu şekle gelmiştir; 

Bilhassa 29 tarihinde* dün yani, 29 Aralık 1976 
tarihinde de Komisyonun yeniden bizim sorduğumuz 
sorular üzerine Dışişleri Bakanından bilgi istemesi 
üzerine, kendilerine verdikleri cevapta da belirtil

diği gibi): Gerek Japonya ite, gerek Hollanda ile, 
gerek İtalya ite Amerika Adalet Bakanlığının yaptı
ğı sözleşmenin metni, aynen Türkiye ile de yapıl
mışta'. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Kim dedi? 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Arzu ederseniz 

sorarsınız, biraz evvel sorumlu Dışişleri Bakam, 
şimdi burada Meclis dahilinde cevapları ite Komis
yona verdiği cevabı size de verir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Dedikodu. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kafandan 
atıyorsun, öyle değil. 

VAHİT BOZATLI (Devamla — Bizim maksa
dımız, her hangi bir kimseyi suçlu çıkarma değil, 
bizim maksadımız, eğer gerçekten milletinin hakkı
nı arama, milletin bir kuruşunu dahi yemiş olan 
insanların yakasına yapışmaksa; gerçeklerden kork
mamamız, rahatlıkla meseleyi takip etmemiz lâzım. 
Söylediklerimden bir kelime yanlış çıkar, arkadaşla
rım lütfeder onu bana burada ifade ederlerse, ken
dilerine minnettar ve müteşekkir kahrım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ağacın et
rafında dolaşma silkele ağacı. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, iki dakikanız var 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi bu söz
leşme, yalnız adlî organlar arasında ve adlî taki
bat için bu belgelerin kullanılmasını emrettiği halde, 

ve diğer ülkelerde özelikte Japonya'da, Hollanda'da 
ve İtalya'da bu sözleşmenin, aynen bizim sözleşme
nin metni olduğu halde, orada genel yargı gücü 
suçluları meydana çıkarıp, suçu meydana çıkarttı
ğı beli iken, bunlara işaret etmeden; arkadaşlarımı
zın, sanki sözleşmeyi Türkiye özellikle başka türlü 
yapmış da* bu meselenin içerisinde güçlük çıkar
mış ifadesinde bulunmak, fevkalâde yanlıştır, fev
kalâde tahripkâr bir davranıştır. 

Şimdi, sözleşmeler ay m olduğuna göre; ben bir 
şeyi Yüce Meclisin değerli üyelerinden ve Sayın Ko
misyondan sormak istiyorum: Acaba Türkiye'de ge
rek askerî yargı, gerek genel yargı Yüce Meclisin 
tam ve mutlak güvenine eskiden beri olduğu gibi 
bu güvene lâyık olması gerekmez mi? Eğer bu gü
ven hiç şüphe yok hepimizde, hepimizin vicdanında 
hâlâ, iddia ettiğim gibi mevcutsa, Türkiye'nin adli
yesi; hem askerî yargı, hem sivil yargı Amerika'nın 
gönderdiği bütün delilleri, Adalet Bakanlığı eliyle 
tamamen yedinde bulunduruyor. 

— 393 — 



M. Meclisi B : 25 

BAŞKAN — Süre bitti Sayın Bozatîı. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — O halde bu 

meselenin karanlığa sokulduğu, bu meselenin zor-
laştınidığı iddiasına ne gerek var? Neden bu ihtiyacı 
duyuyorsunuz? 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Komisyona bile bilgi vermiyorsunuz. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Eğer gölge dü
şürülmesi, müpheme götürülmesi icap eden bir ta
rih veyahut bir olay arıyorsanız, ben size söyleye
yim: Uçakların satın alınış tarihi olan 1974 tarihine 
lütfen gidin, 16 Ekim, 30 Ağustos tarihine uzanan 
ve o tarihte bütün bu yetkileri kullanan, komisyonu 
görevlendiren, milletin 1 milyara yakın parasını bu 
uçaklar için ödeyen arkadaşlarımızdan bügi alma yo
lunu seçin. 

BAŞKAN — Sayın Bozatîı, benim, süre geçti
ği konusundaki ihsasımı anladınız mı «fendim? Ri
ca ediyorum lütfen bağlayın. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum; bilhassa 
Yüce Meclise şunu son söz olarak ifade ediyorum: 

Hiç bir zaman, Türk hava gücünün artınlraasıiîi 
gerektiren uçak satmalına noktasındaki gayreti kü
çümser değiliz. Tersine bunun daha fazla yapılma
sını ve bu gayretin içinde görevini yapanlara, her yer
de olduğu gibi, yapıcı bir faaliyetin mensupları ola
rak sadece saygı duyuyoruz. Ama bu görevi yapan 
insanların, millet parasına da sahip çıkması, o rüş
vetin alınması noktasında iştiraki oMıasa bile, o rüş
vetin alınmasına sebebiyet vermek gibi, asgarî Türk 
Ceza Kanununun 230 - 240 ncı maddelerindeki ya
zdı görevi ihmal suçunun bulunacağı hususunu vic
danlarınıza ve takdirlerinize havale ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatîı. 
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Namuslu iseniz Komisyona neden vermediniz? (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Burada de
magoji ile insan kandırıyorlar. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gruplar adı
na başka söz isteyen var mı?.. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına buyurun Sayın Ölçen. 

Sayın Ölçen, süreniz 10 dakikadır. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖL

ÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
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17 Temmuz 1976 günlü Resmî Gazetede yayın
lanan 7/12202 sayılı Kararname, aslında yetkisini 
244 Sayılı Yasadan almakla beraber, ne yazık ki, bu 
Kararname millî iradenin unsurlarım içeriğine al
mamıştır ve burada biz tekrar millî iradenin tecelli 
etmesi yolunda farkında olmadan önemli bir tartış
mayı yürütmek üzereyiz. 

244 sayılı Yasada, Hükümet her ne kadar ulus
lararası anlaşma yapmakla teçhiz edilmiş ise de, bu 
anlaşmanın içine aklına geldiği gibi, çıkarma geldiği 
gibi maddeleri koymak yetkisine sahip değildir ve 
özelliklet Lockheed uçak yolsuzluğunun ortaya çık
masını engelleyecek hükümleri Türk ulusu adına bu 
Kararnamede ileri süremez, bu kararnameye koya
maz, bu kararname onunla ilgili metni kaleme ala
maz, her ne kadar karşı taraf, yani Amerika Hükü
meti onun böyle olmasını istemiş olsa bile... 

Burada karşımıza çıkan güçlük; bu kararnamenin 
4 ncü maddesi ile ilgilidir ve madde, adlî soruşturma 
yapmakla görevli makamlara bilgi ve belgelerin 
verilmesine izin tanımaktadır. Bunun dışında örne
ğin, Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
araştırma yaptığı, ulus adına soruşturma yaptığı za
man, onu bir adlî soruşturma niteliğinde kabul et
mediği için verilmesini, bilgilerin ve belgelerin bu 
makama verilmesini öngörmemektedir. 

Hükümet, böyle bir maddeyi bu kararnamede 
derpiş etme hakkına sahip değildir. Eğer gerçekten 
rüşvet haritası içinde, kimlerin adının olduğunu 
kamuoyuna açıklamaktan çekiniyor ise, bu madde
yi böyle derpiş eder; ama bundan çekinmiyor ise, 
bu maddeyi böyle ileri sürmez idi. Çünkü aslında, 
bu Komisyon, yani F-104-S uçaklarının alınmasını 
da araştırması, soruşturması içine aSan bu Komis
yonumuzun, 30 Mart 1976 yılında görev bölümü 
yaparak fiilen çalışmaya başladığım Hükümetimiz 
bilmektedir. Ondan 4 ay sonra, yani 8 Temmuz 1976 
günü, Amerika Adalet Bakam ile Türkiye Hükü
meti Adalet Bakanının, ortaklaşa imzaladıkları ha 
anlaşmada 4 ncü maddeyi, her halde tasavvur eder
ken, yahut öteki makamlarla müzakere ederken, 
Yüce Meclise veya Araştırma Komisyonuna danışma
sı gerekir idi, araştırmanın selâmeti bakımından 
ve rüşvet haritası içinde ismi geçen kişilerin ortaya 
çıkmasını sağlaması bakımından. 

Oysa ki, biz burada havanda su dövmeye devam 
edelim, Hükümet bize güçlükleri çıkartmaya devanı 
etsan, Komisyonun ihtiyacı olan belgeleri ve bilgik> 
ri tevdi etmekte, vermekte güçlük çıkartmaya de-
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vam eislıı. Rüşvet haritası içinde yer alan Hollan
da, Japonya ve İtalya, kendi sorumlularım ortaya 
çıkartmış ve adlî makamlara, başbakan bile olsa, 
bakan bile olsa, prens bile olsa, büyükelçi bile ol
sa tevdii etmiştir, teslim etmiştir. Oysaki bizde Hü
kümetin bu işi «Bulanık suda balık avlama» cinsin
den ortada bıraktığı, anlaşılmaz hale getirdiği ve 
belge ve bilgileri Komisyona teslim etmekte temaruz 
ettiği, çekindiği, kaçındığı ortaya çıkmıştır. Bi
zim uğraşmakta olduğumuz güçlük budur aslında. 
Eğer F-104-S uçakları ie ilgili bir yolsuzluk varsa, 
bu yolsuzluğun hangi tarihte olduğunu, onun spekü
lasyonu ile iktifa eden bir hükümetin, aslında gerçek 
sorumluları gizlemek amacını güttüğü ortaya çıkar. 

Kim vardır bu rüşvet haritası içinde? Eski veya 
yeni, bu kişiler siyaset adamları mıdır? Bu kişiler 
Hükümet üyesi mildir? Bu kişiler geneî müdür mü
dür? Bu kişiler asker midir, sivil midir, kimdir? 
Esas bunların ortaya çıkması gerekir ve bunları orta
ya çıkaracak olan belgelerin Hükümet tarafından 
mutlaka o imkânı sağlayacak anlaşma tanzim ede
rek Amerika resmî makamlarından alması, alabil
mesi ve burada Komisyona tevdi etmesi, tevdi ede
bilmesi gerekir idi. 

Komisyon, huzurunuzdaki tartışmalardan çakan 
sonuca göre, bunu başaracak olanağa sahip değil
dir. Çünkü Komisyonun bu meseleyi başarabilme
sine imkân tanıyacak resmî makamı, Türk Hükü
metidir» Türk Hükümetinin yardım etmesi gerekli
dir, Türk Hükümeti yardım etmemektedir. Burada
ki müzakerelerden yardım edeceğine dair umudumuz 
da giderek azalmakta ve kaybolmaktadır. 

Aziz milletvekilleri; 10/79 sayılı Araştırma Ko
misyonu görevini sürdürecektir, sonucu bulacak
tır ve sonucu Yüce Meclise getirecektir. Bundan 
hiç kimsenin kuşkusu ©İmasın. Bu Komisyon, Mil
let Meclisinden ve gerekirse Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden yeni yetkiler alarak huzurunuza gelir 
ve rüşvet haritasında kimlerin olduğu meselesini or
taya çıkmayı kendi kendine sağlayabilir. Ama bizim 
ricamız Hükümetin o aşamaya gelmeden önce bilgi 
ve belgelerin Amerika'daki resmî makamlardan al
mış ise, örneğin Adalet Bakaranın ifade etiğj gibi 
bir 3 ncü çuval, bîr 3 ncü torba, bir 3 ncü paket var 
ise, eğer numaraıtör yanlış da çaİsşmamîş ve bazı 
belgelere numara koymayı unutmamış ve bazı bel
geler numarasız olduğu için dosyaya da, çuvala da 
torbaya da girmemiş ise, bunları Komisyona hiç 
vakit kaybetmeden teslim etmesi gerekir. 

i Eğer, 17 Temmuz 1976 Sayın Kararnamedeki 
j 4 ncü maddeyi uygulamıyor, Türk Hükümeti ve 

resmî makamları ve Adalet Bakanlığı 4 ncü madde
nin gereklerine göre hareket etmiyor, «şu halde 
Amerika resmî makamları bu belgeleri ve bilgileri 

I göndermekten vazgeçecektir» gibi bir olanağı kul-
j İsınmak niyetinde değî3 ise; bu hakle, böyle bir mu

vazaaya, böyle bir muvazaaya, böyle bir kaçamağa 
meydan vermeden Amerika resmî makamlarına mü
racaat ederek, Türkiye'deki yasama sisteminin mit
li iradeye dayanarak ortaya çıkarttığı Arşurma Ko
misyonunun, bizim yasalarımıza göre sonucu adlî 
makamlara intikal edecek bir soruşturma ön hazır
lık komisyonu niteliğinde olduğunu ve bu Komis
yona bu belge ve bilgilerin verilmesinin kararname
nin 4 ncü maddesine aykırı olmadığını ifade etmesi 
gerekir. Ve bunu sağlamak onun vazifesi idi. Bu 
vazifeyi lâyıkıyla yerine getirmediğini burada hep 
beraber görmekteyiz, 

Amerika, kamuoyuna açık bir toplumdur, Ameri
ka'da kamuoyunun ağırlığı vardır, Amerika kamu
oyunun ağırlığı altında hükümet eden bir ülkedir ve 

] Türkiye'den daha fazla gerek siyasî makamlarda, 
resmî makamlarda, politika organları üzerinde ka
muoyu ağırlığını duyuran bir toplum aşamasına gel
miştir. 

Bu nedenle Komsiyonun Amerika'ya giderek, 
Hükümetin esirgediği bilgi ve belgeleri, resmî ve 
gayrî resmî makamlarla temas etmek suretiyle alıp 
Türkiye'ye getirmesi ve rüşvet haritası içinde ismi 
olup da isminin meydana çıkmasına rıza gösterme
yen makamlara rağmen Türkiye'de Yüce Meclise 

bunu açıklaması olanağı vardır. 
i Bu olanak karşısında, eğer Amerika resmî ma

kamlarının kendi yasaları, kendi kuralları aşısından 
I bizim hak vereceğimiz ve bugün mahiyetini bilme

diğimiz idarî, siyasî ve yasal engeller, güçlükler var 
ise, o takdirde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık makamı, Amerika Kongresine bir mektup 
yazmak suretiyle bu Komisyonun temas edeceği 
makamlardaki kolaylığını sağlayabilir. Bu belgelerini 
Türkiye'ye gelmesinde Amerika Kongresinin ve ona 
bağlı resmî makamların yardımını, hiç olmazsa bu
gün işbaşında olan Cephe iktidarından daha rahat
lıkla sağlama olasılığı söz konusu olabilir. 

P Bu nedenle, daha sonra, müzakerelerin sonuna 
| doğru oylarınızla kesinleşecek olan bir önergemizden 

kısaca bahsetmek isterim. 
Bu önerge, gerçeklet!, Amerika resmî ve siyası 

J makamları nezdindeki iemas!armda süre kaybına 
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neden olmadan, kısa süre içinde ve sağlam kaynak
lara baş vurarak bilgi ve bölgeleri toplayıp, • cMe edip 
Türkiye'ye dönmesinde Amerika Kongresinin ve ona 
bağlı resmî makamların yardunını sağlamakta, elin
deki olanakların kullanılmasına imkân «azarlamakta 
Türkiye Büyük Miüet Meclisi Başkanlık Divanının 
devreye girmesi yararlı olacaktır. Gönül isterdi ki, 
buna gerek kalmadan, Türk Hükümet!, Türk Hükü
metinin resin! makamları 10/79 Sayılı Komisyonunun 
ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri en kısa zamanda 
ve numaratör hatası olmadan, belgeler numaralan
mış olarak komisyona tevdi etsin... 

BAŞKAN — Saym Ölçen süre bitti efendim, 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) —- Bunu sak

layacak tertiplere girişip girişmediği, ha komisyonun 
çalışmaları sosumda ortaya çıkacaktır. Biz burada 
Cumhuriyet Halk Partisi Grapa olarak hiç bir maka
mı önceden yargılamaya, önceden itham etmeye ve 
önceden kişiliğini ve görevini güç durumda bırakma
ya razı olmamaktayız, 

BAŞKAN — Saym Ölçen, süre bitti efendim. 
Rica ediyorum, lütfen bitirin. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir dakika
nızı rica edeyim, saym Başkamın, isterseniz toparla
yayım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

ALÎ NEJAT-ÖLÇEN (Devamla) — Ama mutlaka 
ve mutlaka Türk Hükümetinin ve resmî makamları
nın elinde eğer, Amerika'mn, İtalya, Hollanda ve 
Japonya ile yapmış olduğu anlaşmaların metni var 
ise - ki Adalet Bakam bu metinlerin mevcut olduğu
nu söylemiştir - bu metinleri komisyona vakit kaybet
meden teslim etmesi, tevdi etmesi gerekir. Eğer tevdi 
ederse muhtemelen görülecektir ki, orada Türk res
mî makamlarının Millet Meclisi adına araştırma ya
pan Komisyonun güçlükle karşılaştığı, 4 ncü madde 
gibi bir madde muhtemelen mevcut değildir. Eğer 
mevcut olsa idi, Japonya'da, İtalya'da, Hollanda'da 
bu rüşvet haritasına dahil olan kişilerin adlan açık 
lanmaz, orada da sular bulundırılır ve o bulanık se
da bazı açıkgözler, bazı açıkgöz devlet adamları ba
lık avlamaya çahşu- idi, bugün MC İktidarının başı 
saym Başbakanın yaptığı ve yapmakta olduğu gibi. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Saym Süley

man Arif Emre, buyurunuz efendim. 
M.S.P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF EM

RE (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli arkadaş 
lavını; 
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Konu üzerinde uzunboyîu tartışıldı. Usul mesele
sini tartışalım derken, meselenin esasına da girişildi. 
Ha'-:ta sual sorma yolu ile burada, bazs müesseselerin 
ve şahısların isimleri de ortaya atıldı. 

Bu müzakerenin bu safhalara intikal etmesi, hu
kuk esaslara açısından, Anayasanın gözetmek istediği 
çizgiler açısından bizce münasip olmamıştır. Çünkü, 
adli mercilere intikal etmiş belgeler henüz değerlen
dirilmeden, adlı mercilere intikal etmiş konular üze
rinde, konuların esası üzerinde gerekmediği takdirde, 
parlamentolarda bu türlü münakaşaların yapılmasını 
önleyen Anayasa hükümleri vardır. 

Endişeye şu bakımdan mahal olmadığı kanaatin
deyim : 

Komisyona intikal etmemiş olan ikinci ve üçüncü 
paket belgeler dahi, askerî ve sivil adlî merciere inti
kal etmiştir. Bu bakımdan, bu belgelerde suçluluğu 
tebeyyün edecek kimseler eğer mevcut ise, bunların 
adaletten veya cezadan kaçırılması ihtimali üzerinde 
durarak endişeler izhar etmeye hakkımız yoktur. An
cak, Komisyona intikal etmediği için, Meclis Araştır
ma Komisyonumuzun gereği kadar süratle çalışmamış 
olması meselesi üzerinde durabiliriz, ki bu mesele 
ürerinde de yeteri kadar ehemmiyet vererek durmuş 
bulunuyoruz. 

Bu itibarla, şimdi sadece endişe edilmesi veyahut 
üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir noktaya iş 
gelmiş, dayanmıştır. Bu da, eğer tekrar (Türkiye'ye inti
kal ettirilmesi gereken belgeler mevcut ise - ki, mevcut 
olduğu anîaş'Imaktadır - bu belgelerin ülkemize getiril
mesi içim tıkanmış olan diplomatik yolu açmaktır. Hü
kümetimizden bunu süratle yapmasını istemek hak
kımızdır. 

Hükümet, bunu nasıl yapar? Diplomatik temas
larla Meclis Araştırma Komisyonuna belgelerin veril
miş olmasının gizliliğine riayet bakımından bir sakın
ca olmadığını izah eder, bunu temin etmeye çalışır, 
başarıya ulaşabilir. Gerekirse ek anlaşma yapılır; ek 
anlaşmayla Meclis Soruşturma ve Araştırıma Komis
yonlarının da belgeleri gelir gelmez inceleme hakkı 
orada derpiş edilir, temin edilir veya yeni anlaşma 
yapılır, 

Bu her üç istikamette de Hükümetimizden sürat
le aksiyon bekliyoruz, teşebbüs bekliyoruz. 

Bu bakımdan, sadece üzerinde ciddiyetle durulma
sı gereken husus, Grupumuza göre bundan sonra gel
mesi gereken belgeleri getirme meselesidir. 

Araştırma Komisyonumuz, mevcut anJlaşma mu
vacehesinde bir görüşe sahip olmuştur. Demiştir ki, 
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«Araştırmanın maksadı, eğer bir suçlu tespit edilir
se, sonunda soruşturmaya işi dönüştürmektir ve 
soruşturma sonunda da adlî makamlara meseleyi 
intikal ettirmektir. 

Bu bakımdan, böyle bir mekanizmanın başlangıç 
noktasında görev almış olan bir Araştırma Komis
yonu, Amerika ile yapılmış olan anlaşmanın şümulü
ne girmelidir ve şümulüne girmiş sayılması hasebiy
le de belgeler bize de verilmelidir; demiştir ve bu gö
rüşle Adalet Bakanlığı nezdinde teşebbüste bulun
muştur. Bu görüş, mukavelenin yanlış veya doğru 
bir nevi tefsiri veya tatbiki üzerinde ortaya konul
muştur. Bu görüşe önce Adalet Bakanlığı katılmamış, 
bilâhara Adalet Bakanlığı, Başbakanlık ve Hariciye 
Bakanlığının bu görüşe paralel muvafakatinin veya 
yazısının gelmesi üzerine katılmak suretiyle birinci 
grup belgeleri Araştırma Komisyonumuza vermiştir. 

Bu bakımdan, mukavelenin 4 ncü maddesinin ta
şıdığı mana ve tatbikat nasıl oîacakiır, konusunda 
Komisyon dahi belgelerin verilmesi hususunda Ada
let Bakanlığı ile paralel görüşe sahip olmuştur. Hal
buki, burada daha derin tetkikat neticesinde ve Ada
let Bakanımızın da büyük bir açık kalplilikle yaptığı 
açıklamalar neticesinde, burada belgelerin verilme
mesi gerektiği kanaati ağır basmış gözükmektedir. 
Hatta bazı sayın arkadaşlarımız dediler ki, «Niçin 
Amerika ile anlaşma yapılırken Araştırma Komisyo
numuzun mevcudiyeti orada ileri sürülüp bir ek mad
de veya fıkra ile bu imkân sağlanmadı?». Bu husus, 
üzerinde durulacak bir konudur. Ek anlaşmalarla bu 
sağlanabilir; ama malumdur ki, beynelmilel anlaşma
larda bir tarafın her dediğini mutlaka anlaşmaya sok
turmak, karşı tarafa kabul ettirmek imkânı yahut ko
laylığı her zaman mevcut değildir. Eğer böyle bir 
imkânsızlık veya müşkülât varsa, işin bir müddet da
ha uzaması şartına razı olarak bütün belgelerin ül
kemize intikal ettirilmesi hususunu gözönünde tut
mak da Adalet Bakanlığının, anlaşmayı yaptığı sıra
da herhalde düşündüğü gerekçelerden birisi olsa ge
rektir. 

Bu bakımdan Meclis Araştırma Komisyonunun 
görevi şu esnada devam etmektedir. Bazı sayın üye
ler, Meclis Araştırma Komisyonunun 1974 sıraların
da ortaya çıktığı iddia edilen veya zannedilen bu tür
lü fiillerle ilgili olabilecek kimseler çağırıp, niçin din
lemediğini sordular veya o fikri savundular. 

Meclis Araştırma Komisyonumuz, yazılı bölgeler 
varken resmî kanaldan kendisine intikal ettirilmesi 
mümkün olan veya gereken yazılı belgeler 

varken, önce onları inceleyerek tahkikatına esas 
yapmayı, eğer düşünmüşse bu, isabetli bir düşünme 
şeklidir. Evvelâ yazılı belgeler incelenip bir değer
lendirme yapıldıktan sonra; ancak Araştırma Ko
misyonunun, gerekli görürse araştırmayı genişletmesi, 
şahıslara müracaat etmesi ikinci etapta düşünülebi
lir. Bu bakımdan bu türlü tenkitlerin hepsini mual
lakta olan tenkitler sayıyoruz. Henüz daha belgeler 
tam manasıyle ülkemize de intikal etmemiştir ki, ik
tidar o'arak, muhalefet olarak, partiler olarak şöyle 
olmalıydı, böyle olmalıydı diye münakaşa edebile
lim.. 

Yapılacak iş - demin de arz ettiğimiz gibi -. Hükü
metimizin geri kalan belgeleri elde etmek için gere
ken bütün teşebbüslere geçmesidir. Araştırma Ko
misyonumuzun seçtiği arkadaşlarımızın şu sırada 
Amerika'ya gitmeleri; gerek Hükümet kanalıyla, ge
rekse Meclis Başkanlığı kanalıyle resmen ilişki ku-
rulnaadan, gittikleri takdirde, elleri boş dönmeyecek
leri teminata bağlanmadan, şu esnada gitmelerinde 
herhangi bir fayda mülâhaza etmiyoruz. Ama böyle 
bir ilişki kurulur, gittikleri takdirde, fayda sağlanaca
ğı tespii edilirse, gitmesine biz de Millî Selâmet Partisi 
Grupu olarak taraftarız. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Emre. 
73 ncü maddenin 2 nci fıkrası uyarınca sürdür

düğümüz görüşmeler sırasında Hükümet, Komisyon 
ve tüm gruplarımız söz almış bulunmaktadırlar. 

Şahıslan adına söz alanları okuyorum : Sayın 
Yusuf Ziya Yağcı, sayın İlyas Kılıç, sayın Hasan Tos
yalı, sayın Mehmet Ali Arsan, sayın Nadir Lâtif İs
lâm ve sayın Ahmet Şener. 

Şimdi, şahısları adına söz isteyen sayın üyelerden 
söz sırası gelen sayın Yusuf Ziya Yağcı'ya söz veriyo
rum. Sayın Yağcı süreniz 5 dakikadır. 

Buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz kanunun anlaşılabilmesi 
ve açıklığa kavuşabilmesi için evvelâ Hükümetin tu
tumunu esaslı surette incelemeye ihtiyaç var. Bu işin 
nasıl meydana çıktığım hepimiz biliyoruz. Lockheed 
Uçak Şirketi içinde Türkiye'nin de bulunduğu bazı 
memleketlerin yetkililerine rüşvet verdiklerini açıkla
mıştır. Bu açıklamadan sonra Amerika'da Senato 
Komisyonu işe el koymuş ve tahkikatlar devam et
meye başlamıştır. Bu işin dünya kamuoyunda ilk 

, defa patlak verdiğinde Türkiye'de de 35 milyonluk 
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bu- rüşvetin dağıtıldığı duyulmuştur. Başbakan De-
mirePin, Hükümetin başı olan kişinin, bu durum kar
şısında o tarihte takındığı tavır dikkate değerdir de
ğerli arkadaşlarını. Hafızanızı yoklayımz,. o günlere 
gidiniz; o tarihte gazetelerde bu haber çıkar çıkmaz 
Sayın Demire!'in basına verdiği cevap şudur: «Efen
dim, Amerika'da bir şirket Türkiye'ye rüşvet verdik 
demişse, Türkiye'ye rüşvet vermiş sayılmaz. Bazı şe
refli kimseleri ve bazı şerefleri, Amerika'daki bir şir
ket rüşvet verdim dedi diye lekelemeye kimsenin 
hakkı yoktur.» (A. P. şualarından doğru sesleri). 

Bakın, hâlâ doğru diyorsunuz. Peşin peşin bir 
şeyi kabul ediyor Sayın Demire! bu sözleriyle; siz de 
doğru dediğinize göre, rüşvet alma şerefsizliğini bir 
yerde müdafaa ediyorsunuz değerli arkadaşlarım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bu tutum, lekeli şöh
retlerin, kendisi gibi lekeli şöhretleri himayesine al
ması demektir. 

YÜCEL DİRÎK (İzmir) — Kimler, söyle kim, 
kimler? 

YUSUF ZlYA YAĞCI (Devamla) — Anlarsınız 
ne demek istediğimi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bakıyoruz, Hollanda 
Hükümeti rüşvet alan prensi ortaya çıkarıyor; Ja
pon Hükümeti rüşvet alan kimseleri bir bir ortaya 
çıkarıyor; ama Türkiye'de rüşvet alanların olduğu ke
sinkes herkes tarafından kabul ediliyor, hattâ rüşvet 
alanları himaye etmeye çalışan bugünün Hüküme
tinin Başkam dahi bunu kabul ediyor; ama ortaya 
çakarılması meselesine gelince, bunu engelleme yo
luna gidiyor. Eğer Hükümet bugüne kadar iste
seydi, Türkiye'de rüşvet alanların isimleri meydana 
çıkardı ve bunlar da kamuoyuna açıklanırdı değerli 
arkadaşlarım. 

Hükümet, baştan beri tutumuyla suçluları, rüşvet 
alan haysiyetsiz ve şerefsiz kimseleri himaye etmek
tedir. Nitekim, Hükümetin yapmış olduğu anlaş
madaki maddeler - ki bunlar geçen oturumda açsk 
açık Yüce Meclisin bilgilerine sunuldu - bunun açık 
delilidir değerli arkadaşlarım. 

Rüşvet alan kimseler olacak; fakat bu rüşvet alan 
kimseleri Amerika Hükümeti bildirdiği zaman veya 
Komisyon bildirdiği zaman bunun üzerinde herhangi 
bir açıklama yapılmayacak. Komisyon istiyor isim
leri. Hükümet, Komisyonun isteği üzerine Ameri
ka'ya başvuruyor, «Bunlar kimlerdir? Bana bu hu
sustaki isimleri ve bu husustaki vesikaları veriniz» 
diyor. Amerikan Hükümeti baas tomarlar gönderi
yor. Bu tomarlarda isim var mı, yok mu, şu ana 

kadar, Yüce Meclisin üyeleri dahil, açıklığa kavuşmuş 
değiliz arkadaşlarım. 

Hükümetin Adalet Bakam buraya çıkıyor, diyor 
ki : «Ben bu tomarları katiyen incelemeden adlî ma-
Ramlara verdim». Öte yandan aynı Adalet Bakanı: 
«Merak etmeyin, hükümet seviyesinde, bakan seviye
sinde kimse yoktur» diyor. Şimdi bu iki söz arasın
daki çelişkiyi izah etmek mümkün değil. Dünkü so-
ralannısza Sayın Adalet Bakam verdiği cevaplarla da 
bizleri tatmin etmiş değildir değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, süre bitiyor efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Toparlıyo

rum efendim. 
Bugünkü Hükümet, Lockheed rüşvet olayının 

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Hü
kümetleri zamanına ait bir mesele olduğunu ileri sür
mekle işin içinden çıkamaz değerli arkadaşlarım. 
Çünkü konu, araştırılan konu yalnız Lockheed olayı 
değildir. Adı geçen firmanın Türkiye ile ilk ilişkisin
den itibaren bugüne kadar dağıtmış olduğu rüşvetle
rin ortaya çıkarılması meselesidir. Hükümet bu isim
leri çıkarmadığı, vermediği sürece rüşvet almak gibi 
haysiyetsizce ve şerefsizce bir fiilin hamisi durumun
dadır. 

Saygılar sunanm arkadaşlarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Söz sırası Sayın İlyas Kıhç'ın, buyurunuz efen

dim. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Lockheed hadisesi gibi bütün dünyayı şaibe altı

na almış olan bir dedikodunun bizim de üzerimize 
gelmiş olmasından son derece üzgünüm. Ayrıca üz
günüm ki., böyle büyük bir hadisenin ve bu milletin 
en yukarı mevkiinden, en aşağıdaki kamu görevlisi
ni dahi şaibe altına alan bir hadisede, Hükümet bü
tün bu şaibeleri şemsiyesinin altına alarak bunların 
ortaya çıkartılması için Türkiye Büyük Millet Mec
lisi namına ve ona niyabeten hizmet gören bir araş
tırma komisyonuna en sade isteklerini dahi yerine ge
tirmesi hususunda herhangi bir yardımda bulunma
dığı gibi; başka ülkelerde tahtların sarsıldığı, başba
kanların ve parti başkanlarının istifa ettiği, başbakan
ların böyle bir komisyonun karşısına memleketinin 
şeref ve haysiyetini ayağa kaldırabilmek için ifade 
vermeye gittiği bir hadisede, bizim Başbakanın Parla
mento içerisindeki bütün bu hadiselere arkasını dö
nerek, hiç ilgi göstermemiş olmasından endişe duy
mamak mümkün değil. 
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Sevgili arkadaşlarım, birtakım insanlar bu gibi 
şaibeleri şu veya bu şekilde geçmişte atlatmış olabi
lirler, bunu hoş görmüş olabilirler; ama bu memle
ketin büyük bir çoğunluğu bu hadiselerin cereyan et
miş olmasından üzüntü duymakta ve bunları meyda
na çıkartmamak hususunda Hükümetin davranışın
dan endişe duymaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Başbakan gelip bu ha
disenin üzerine parmak basarak, buna ağırlığını koy
mak suretiyle antlaşmaların yanlışlığı veya noksan
lığı varsa, başka milletlerin yapmış olduğu anlaşma
larda bu hadiselerin meydana çıkması için mevcut ko
laylıkları telâfi edecek şekilde tedbir alacağını Büyük 
Meclise bildirmesi lâzım gelirken, sessiz kalmış ol
ması ve sözcülerinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanının üzerine hadise sıçratmak için sağda ve 
solda konuşmuş olmasından üzüntü duymamak müm
kün değil. 

Sevgili arkadaşlarım, dikkatli olsun o konuşmacı
lar, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanının 
sırtında ne bir Morison hadisesi var, ne bir Sunta 
meselesi var, ne kredi yolsuzluğu var, ne Orma Şir
ketinin yolsuzluğu var, ne de TIR kamyonları hadi
sesi vardır. Bu memlekete şerefiyle, namusuyla hiz
met etmekten başka hiç bir kusuru olmayan bir in
sana, bu şekilde iftira atmak suretiyle bu memleket
ten rey toplayacağını zannedenler şunu bilsinler ki; 
Devletin bütün arşivleri -̂  canlı ve cansız - ellerinde
dir. Neden Komisyona teslim etmiyorlar; Bülent Bey 
şunu yapmıştır diye, sağda solda beyanat vermek su
retiyle memleketin havasını bulandırmaya çalışıyor
lar? 

Şunu bileceksiniz ki, Cumhuriyet Halk Partisi için 
sokaktan kaldıracağınız her taşın altında fazilet, bu
nu, söyleyenler için kaldıracak her taşın altında reza
let yazılıdır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Siz de iftira etmeyi
niz. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — İftira etmiyoruz, if
tiradan korkanlar vesikaları ortaya koyar ve bununla 
mücadele ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, Sayın Dirik karşılıklı 
konuşmayınız efendim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Ne zaman ol
du? 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, ne zaman olursa olsun, hükümette, devlette de
vamlılık vardır, koyarsınız vesikayı ortaya, buna ma
nı olan mı var? Neden koymuyorsunuz ortaya da, 
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oturduğunuz yerden mütemadiyen lâf atıyorsunuz. 
Şeref ve haysiyetlerin miting meydanlarında, sokakta, 
kahvede, şurada burada sizin ağzınızda sakız mı ola
cağını zannediyorsunuz? Eğer güveniyorsanız kendi
nize, inanıyorsanız iddianıza, doğru söylediğinize gü
veniyorsanız vesikaları dökünüz, işte Komisyon, ve
riniz, Milletin önünde veriniz. 

HALİL KARAATLI (Bursa)— Hiç mi sorumlu 
yoktu o Hükümet içinde? 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Arkadaş, arkadaş, 
varsa söyleyiniz; dedikodu yapmayın. 

BA|ŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Karaath, Sayın Kılıç, karşılıklı konuşmayınız 
lütfen efendim. Böyle bir görüşme usulümüz yok. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, dünya milletlerinden bu memleketin evlâtlarının 
bu mevzularda ders almaya ihtiyacı yoktur. Eğer bu 
duruma düşmüşse bunun mesulü sizsiniz. İngiltere' 
de bir Profumo hadisesi oluyor, vekil gidiyor; Japon
ya'da bir hadise oluyor, Başbakan gidiyor; Almanya' 
da bir hadise oluyor Willy Brandt gidiyor; dünya ye
rinden oynuyor, bütün bir parlamento ayağa kalkı
yor, koro halinde falan isim, falan şeyi söylüyor, kı
lınız oynamıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi hadise, Selâmet Par
tisinin Adalet Bakanına oturtulmak isteniyor ve bunu 
da kullanmak istiyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlarsın, biliniz ki, eğer bu Hüküme
tin Parlamentoya, kendisine, milletine ve dünya önün
deki bu milletin haysiyetine değer veriyorsa, ehem-
roâyet veriyorsa, bu memleketin dünya önündeki ita-
barmı ayakta tutmak istiyorsa, ya bu andlaşmalan 
yenilemek suretiyle Amerikan Hükümetinden her tür
lü vesikayı alarak bu milleti şaibe altından kurtara
caktır, ya istifa edecektir, ya da bunun kamburluğu 
altında ezilip, münkariz olup gidecektir. 

Bütün Parlamento üyeleri buna, hiç bir parti far
kı gözetmeksizin eğilmek mecburiyetindeyiz, Hükü
meti de eğmek mecburiyetindeyiz sevgili arkadaşla
rım. 

Bugün kamu görevlileri, sokakta en ufak bir iha
leden, memleket dışında beheri 12 milyon mark olan 
bir tankın alınmasına kadar hizmetleri aksatmıştır 
sayenizde, ilgisizliğinizden, alâkasızlığınızdan. Bun
dan ne bekliyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, süreniz bitti efendim. 
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Dışarıdan gelmiş 

olan vesikaları,, (A., P. sıralarından gürültüler), 
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Oturduğun yerde konuşma; burada kürsü var, gel 
de konuş. Gevezeliğe prim vermiyor bu Parlamento. 

SevgUi arkadaşlarım bu hadisenin üzerine bütün 
ağırlığımızla eğilmek mecburiyetindeyiz. Bizim değil, 
sizin değil, Hükümetin değil milletin mukadderatı, 
milletin haysiyeti, milletin tarihi mevzubahis olmak
tadır. Titremeniz lâzım, hesap sormanız lâzım Hükü
metten beraberce. Geliniz bu hadisede birleşelim. 

Futbol topu gibi, gelen evrakları «numaratör ha
tası vardır, şu hatası vardır» diye sağa sola atmak 
sizi kurtaramaz; Adalet Bakanı da kurtaramaz, mil
let de kurtaramaz. Kimse bu yüz karası, ortaya çık
malıdır. Eğer yoksa, bütün dünya önünde milletin 
alnını ak yüzünü pak ve kafasını dik tutmak mecbu
riyetindeyiz. Aksi halde, bizi buraya gönderenlerin 
ve burada halen konuşamayan insanların vebali bizi 
münkariz eder. 

Size saygılar sunarım. (C. H. P. ve D. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Sayın milletvekilleri... 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan bir no

tumuz var efendim, bir talepte bulunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakam, «Loockheed 
ile ilgili birçok noktalar ileri sürülüyor, sözleşme 
yanlış değerlendiriliyor; düzeltmek üzere Hükümet 
adına söz hakkı verilmesini istiyorum» diyorsunuz. 
Böyle değil mi efendim?. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, elbette biz de arzu 
ederiz böyle bir şeyi, olduğu takdirde. Ancak, beyan
lar hakkında düzeltme hakkım, İçtüzüğümüz hükme 
bağlamış bulunmaktadır. Bu nedenle Hükümet de 
konuşmuş olduğu için zahâlinize söz verme imkânım 
maalesef yok efendim. Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonun tezkeresini oy
lamadan evvel bu konudan daha önce görüşülmesi 
lâzım gelen ve karara bağlanması lâzım geldiği ka
naatini taşıdığım bir önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Loockheed rüşvet olayını Millet Meclisi Araştır

ma Komisyonu, Amerika Birleşik Devletlerinde araş
tırmak ve incelemek istemektedir. Bununla ilgili ola
rak oylanacak olan tezkerenin şu şartla oylanmasını 
dileriz ; 
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i 1. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Başkan
lığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımız
ca bir yazı yazılmalıdır. 

2. Bu yazıda, Millet Meclisi Araştırma Komis
yonumuzun Anayasamız ve Millet Meclisi İçtüzüğü
müzün gereği olarak kurulduğu, yaptığı araştırma ve 
inceleme sonuçlarının yargı soruşturmasına dönüştür
me görevi de bulunduğu, her türlü belgeyi bulmak 
ve incelemekle yükümlü olduğu, 

I 3. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Sena
tosu Araştırma Komisyonundaki Loockheed ile ilgili 

I Türkiye'ye ait tüm belgelerin ve bilgilerin gelecek 
olan Millet Meclisi Komisyonumuza verilmesinin 
sağlanması istenilmeüdir. 

Arz ve teklif ederiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grup 

Başkanvekilleri, 
Sakarya İstanbul 

Hayrettin Uysal Ali Nejat Ölçen 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş

kan önergeyi oylayacaksanız söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, arz edeyim de on

dan sonra. 
Sayın Uysal ve Sayın Ölçen, İçtüzüğümüzde öner

gelerin şarta bağlı olarak verilmeyeceğine dair her
hangi bir hüküm yoktur; ancak bugüne kadarki uy
gulamalarımız, şarta bağlı önergelerin işleme konul
maması yolundadır. 

1973 yılından sonra uygulamaya başladığımız ye
ni İçtüzüğümüz sırasında bu türlü bir önerge Baş
kanlığımıza intikal etmemiştir. 

İçtüzüğümüzde bu önergenin işleme konulmaya
cağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığına göre, 
Başkanlık görüşü olarak şunu ifade etmek istiyo
rum : 

Şarta bağlı herhangi bir önerge işleme konulma
mak gerekir. Ama İçtüzükte de açıklık olmadığı için, 
ısrarlı iseniz bu önergenin işleme konulması yönün
deki talebinizde, usul müzakeresi açıp, konuyu Yüce 
Heyetin oylarıyla halletmek istiyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İzin verir mi-
I siniz Sayın Başkanım? 

Aslında bu önerge, Komisyonun teklifinden fark
lı değildir. Komisyonun teklifinin bir değişik biçimi-

I dir. Yüce Meclisin daha rahat bir araştırma konusu
na sahip olabilmesi için... Ama, usul hakkında mü
zakere açma ihtiyacı varsa, bundan biz de memnun
luk duyarız. 

BAŞKAN — Efendim, önerge işleme konulsun is-
[ tiyorsanız, usul müzakeresi açacağım. 
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IV. — USUL' HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Şarta bağlı önergelerin işleme konulup ko
nulmayacağı hakkında. 

BAŞKAN — Bu tip önergelerin işleme konulup 
konulmaması konusunda usul müzakeresi açmak is
tiyorum. İki lehte iki aleyhte sayın üyeye söz verece
ğim. 

Başkanlık tutumu olarak, bu önergelerin işleme 
konulmaması yönünde düşüncemizi arz etmiş oluyo
ruz. Başkanlık tutumunun aleyhinde söz mü istiyor
sunuz Sayın Ölçen? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Saym Baş
kan, müzakereden önce bir hususu açıklamama mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Usul müzakere
si açtım, söz istiyorsanız, fikrinizi beyan edersiniz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Hayır Sa
yın Başkan, usul hakkında yerimden beyanda bulu
nacağım, belki ben aldanmış olabilirim. 

Bendeniz, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, 38 
nci madde gereğince buraya inmesine ait bir önerge 
vermiştim. Bu önergenin içerisinde bir de şart mev
cuttu; «Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin tekli
fin dışında tutularak aşağı indirilmesi» diye. Bu öner
ge bir usul müzakeresi açılmadan aşağı indirilmiş bu
lundu, sizin riyasetinizde. O bakımdan bununla o 
önerge arasında fark var mıdır? İyi bir âdetin tees
süs etmesi bakımından böyle bir suali tevcih ettim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, tabiî olayı harfi har
fine hatırlamam mümkün değil. Onun için hemen ce
vap verme olanağından da yoksunum. Ancak, Baş
kanlığın tutumunu ortaya koydum; yanlışsa zatıâli-
niz söz alırsınız, yanlışlığını ifade edersiniz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Geçmiş tat
bikatı söyledim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; 

Meclis Başkanının bu konudaki tutumu aleyhinde 
konuşmayı arzu etmezdim; ama konunun önemi do-
layısıyle böyle bir uygulamaya yer olmadığı hakkın
daki kanımızı arz etmek istiyorum. Aslında, neden 
böyle bir önerge vermeye ihtiyaç duyduk; bu öner
geyle neyi sağlamak imkânı vardır? Buna kısaca de
ğinmeme izin vermenizi istirham ederim Sayın Baş
kan; acaba mümkün müdür? 

Dün değerli Adalet Bakanı arkadaşımızın açık
lamış olduğu husustan anladığımıza göre, Amerika 
yetkilileri Türk Hükümetinin yetkililerine şu iki öne
ride bulunmuştur. Ben tutanaktan aynen sizlere arz 
ediyorum. Bu hususlardan bir tanesi: «Tarafların 
mütekabiliyet esasına göre gönderecekleri yetkilile
rin, diğer ülkede ve görüşmelerde belirtilecek esaslar 
dairesinde ifade almalarını.» İki: «Anlaşma dairesin
de sağlanacak bilgi ve belgelerin, yargılama safha
sında kullanılmasından önce, tarafların yekdiğeriyle 
istişare etmelerini öngören teklifleri karşısında» di
yor Sayın Adalet Bakanı. Şu halde, bu önanlaşma-
ya göre, yani henüz kararname haline intikal etme
den, 244 sayılı Yasadan yetki alarak, Türk Hüküme
tinin konuyu - yani anlaşmayı -ı kararname haline 
getirmeden önce, tarafların informal - yani kendi 
aralarında - henüz resmiyete intikal etmeyen biçim
de yaptıkları görüşmenin 2 nci maddesi son derece 
önemli. Bir istişareden bahsediyor. Demek ki, taraf
lar bunu kararname haline getirme aşamasında isti
şare edecekler. 

Şimdi soruyorum: Türk Hükümeti bunu karar
name haline getirirken hangi makamla istişare etmiş
tir? İstişare edeceği bir makam varsa, o makam, Yü
ce Meclisin kurduğu 10/79 sayılı Araştırma Komisyo
nudur. Yani, Araştırma Komisyonuna gelerek, gel
mek tevazuunda bulunarak, çağrıldığı halde gelme
ni, k değil, bilgilerinize arz ediyorum, Sayın Başba
kanın, gelerek, «Böyle bir anlaşma üzerinde görüş 
teatisinde bulunulmuştur, istişare etmemizi kabul et
in işlerdir. Komisyon olarak ne düşünüyorsunuz? Si
zin emrinize Irigi ve belgeleri rahatlıkla temin edebil
memi/ için bu kararnameye hangi maddelerin ne şe
kilde girmesi hakkında bize ne telkinde veyahut ne 
tavsijede, ne öneride bulunuyorsunuz?» demesi ge
rekirdi. 

Öngörüşmelerde bu.... 

BAŞKAN — Sayın ölçen, sizden bir hususu ri
ca edebilir miyim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hay hay Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bu konunun esası ince ince, uzun 
uzun konuşuldu. Rica ediyorum, lütfen usul konu
sundaki, benim görüşümün doğru olmadığı hususun
daki düşüncelerinizi belirtin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşmama başlamadan evvel bende de böyle. 
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bir teereddüt hâsıl olmuştu; acaba izin verir misiniz 
' l rye size sormuştum; cevabını alamadığım için, izin 
* t. rd iğiniz anlamında yorumladım. 

Özür dilerim, bu konuyu burada bırakıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Böyle bir sey olmuşsa ben özür di
lerim, belki başka bir şeyle meşguldüm Sayın 
Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Çok rica ede
rim. 

O halde başlangıcından itibaren, burada müzakere
lerin cereyanından bugünkü sonuca kadar geçen bü
tün aşamalardan Yüce Meecilsiniz ve o Meclisin bir 
üyesi olarak bendeniz ve Grupum bir noktayı anla
mıştır: Türkiye'de Ankara'da bilgi ve belgeleri ça
buklukla, sağlıkla ve gereken nitelikte elde etmek 
mümkün değildir. Bu sonuç çıkmıştır. Henüz, rüş
vet alınmış mıdır, alınmamış mıdır, kim almıştır, 
kim almamıştır meselesi bir yana, ortaya çıkan bir 
sonuç vardır ki, Hükümet Komisyona yardımcı ol
mamıştır ve yardımcı olmamakta da devam edeceği 
intibaını uyandırmıştır. Şu halde Ankara'da umudu
muz azalmıştır. Eğer Japon Başbakanı, örneğin An
kara'da Başbakan veya Bakan olsaydı, demek ki, bu
gün hâlâ bilgi ve belgelerin zikzakları içinde o kişi
nin ne alıp verdiği ortaya çıkmayacaktı. 

Görüyor musunuz Türkiye'deki rüşvetin ortaya 
çıkmasını isteyip istemediği anlaşılmayan bir yöne
tim ile Japonya'daki yönetim arasındaki farkı? Bu 
farkı ortadan kaldırabilmek ve Yüce Meclise gereken 
bilgi ve belgeleri sağlayabilmek için, Komisyonun ka
rar verdiği şekilde Amerika'ya bir heyetin gönderil
mesine ihtiyaç var. Ama müzakerelerden anlaşılmış
tır ki, bu heyet bazı güçlüklerle karşılaşabilir. Yani 
bu heyet dahi, o bilgileri ve belgeleri bu heyete gön
derecek olan yüce makamın önerileri olmadan güç
lükle karşılaşabilir. 

Şu halde bizim önerimiz de, aslında, temel ruhun
da Komisyonu gönderme önerisinden başka mahi
yette değildir. Ancak, o komisyonun teçhiz edilme
sini, yani Türk ulusu adına gidip orada Amerika ulu
su adına görev gören kongre ile temaslarında kolay
lık, çabukluk, hızlılık sağlanmasını temine matuf bjr 
öneridir. Amacı itibarîyle, içeriği itibariyle, özü iti
bariyle komisyonun Yüce Meclise sunduğu öneriden 
farklı bir öneri olmadığı için, Sayın Başkanım özür 
dileyerek arz ediyorum, usul tartışması bile açmanı
za ve örneğin bendenizin, sizin aleyhinizde, tutumu
nuzun aleyhinde söz almama neden olmamak gere
kirdi. Bunu arz etmek isterim,; 

Konuşmamı bitirmeden önce yine ifade etmek is
terim ki, aslında 244 sayılı Yasa, 1960 devrimi ile or
taya çıkabilmiş olan bir yaddır. Bu yasanın çıkması 
için Cumhuriyet Halk Partisi bütün grupu ile 1954'ten 
1960'a kadar Yüce Mecliste kavga vermiştir, uğraş 
vermiştir. Böyle bir yasa çıkmamıştır. Yani uluslar
arası anlaşmalarda Hükümete yetki tanımak ve bir 
yılı aşkın anlaşmaları mutlaka Resmî Gazetede ya
yınlamak yetkisi, uzun bir uğraşın, uzun bir mücade
lenin sonucudur. O zamana kadar, ikili anlaşmalar, 
çoklu anlaşmalar ne zaman yapıldı; nasıl yapıldı; 
Türkiye'ye neyi getiriyor; Türkiye'den neyi götürü
yor; bunlar bilinmez idi ve 244 sayılı Yasa 1963 yı
lında Yüce Meclisin onayına mazhar olmasa idi, yi
ne neyin gidip, neyin geldiği belli olmayacak idi. 
Böylece belki Lockheed uçak yolsuzluğu hakkında 
böyle bir kararname bile imzalansa dahi, rafta toz 
içinde kalacak idi. Şimdi oiz, bir aşama daha ileri 
gitmek istiyoruz. 244 sayılı Yasayı da değiştirmek 
üzere huzurunuza geleceğiz; ama hiçbir zaman bura
da 7/12202 sayılı Kararname gibi kararnamelerin, 
eğer çıksa bile o kararname içinde 4 ncü madde gibi 
maddelerin yer almasını katiyen tasvip etmiyoruz, 
etmeyeceğiz ve bahusus ki, konuşmamın başında arz 
etmiş olduğum gibi, Amerika Devleti de burada, 
«Siz de istişare ediniz, hangi maddelerin girmesini 
arzu ediyorsunuz?» gibi, bir teklifle resmî makamla
ra müracaat etmiştir, veyahut bizim resmî makam
larımızın müracaatında böyle bir düşünceye yer ver
miştir. Buradan da anlaşılıyor ki, 4 ncü madde, tek 
yanlı bir maddedir ve bugün Amerika'ya eğer bir he
yetin gönderilmesi gerekiyor ise ve bunu tartışıyor 
isek, o takdirde, bu kararnamenin, yani 7/12202 sayı
lı Kararnamenin 4 ncü maddesinin şemsiyesi altın
da bazı zevatın mevcut olmasının doğal bir sonucu-* 
dur. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, deminki istirhamımı İçtüzüğün imkân vermedi
ği gerekçesi ile reddettiniz. Bendeniz sadece anlaş
manın tartışmasında yardımcı olurum diye anlaşma 
üzerinde izahat vermek maksadı ile hareket etmiş
tim. 

Şimdi muhterem hatip, görüyorum ki, «Hükümet 
komisyona bilgi vermemekte kararlı ve müşkülât çı
karmakta musirdir» diyor. Acaba bunu sataşma ka
bul edersem söz verir misiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, Sayın Bakan, ben 
biraz evvel /ahâlinizin dileğine karşılık verirken, el
bette İçtüzüğümüzün 70 nci maddesine göre bir ola
nak sağlayabilir miyim diye düşünerek, bu maddeden 
hareket ederek, biraz evvel ifade ettiğim cevabı ver
dim. 

70 nci madde; «Şahsına sataşılan veya ileri sür
müş olduğu görüşten farkh bir görüş kendisine at-
folunan Hükümet, komisyon, siyasî parti grupu ve
ya milletvekilleri açıklama yapabilirler.» hükmünü 
getirmektedir. 

Tezkereniz burada. Bu tezkerede Lockheed... 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA

YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Buna itira
zım yok Sayın Başkan. 

Son beyanlarında; «Hükümet görünüyor kî, ko
misyona bilgi vermiyor ve vermemekte de musir gö
rünüyor» buyurdular, onu arz ettim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Bu bir siyasî değerlendirme Sayın Çağlayangil. 

Hükümetin şahsına bir sataşma elbette bahis konusu 
değil, takdir edersiniz. Ben de isterim Hükümet ko
nuşsun; fakat maalesef İçtüzük bu olanağı vermiyor 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, usul müzakeresine geçme
den evvel, Sayın Mehmet Atagün?... Buradalar mı 
efendim?... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Burada. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Atagün, benim Baş
kanlığımda Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili 
olan «Olağanüstü toplantı» sırasında kendilerinin bir 
önerge verdiğini, bu önergede «şart» bulunduğu hal
de, önergeyi işleme koyduğumuzu ifade buyurdu
lar. 

Değerli arkadaşlarım, bir yanlış anlaşmayı önle
mek için bu önergeyi getirttim. Önergede sonuç ola
rak şu istek var: «Sözü edilen kanunun Parlamento-
uvn tatile girmesinden önce çıkması gerektiğinden, 
Anayasa Komisyonunda uzun süreden beri müzake-
u»,<ne başlanmamış olan Devlet Güvenlik Mahkeme
lin Km^lıış ve Yargılama Usulleri hakkındaki ka
nun teklifimin 9 ncu maddesindeki Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesinin , metinden çıkarılması 
ile, İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi gereğince doğru
dan doğruya Millet Meclisi gündemine alınmasını arz 
ve teklif ederim» diyorsunuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Şart ne
dir? 

BAŞKAN — Şart olan kısmı şu: «9 ncu madde
sindeki Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin 
metinden çıkarılması ile» kısmı şart değil mi Sayın 
Atagün? Biz önergeyi bu şekliyle işleme koyamdık. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, nereden okuyorsunuz?. 

BAŞKAN — Efendim, elimdeki vesikadan konu
şuyorum Sayın Atagün. Bu kısmım Başkanlık «şart» 
kabul ettiği için, «9 ncu maddesindeki Türk Ceza 
Kanununun 163 ncü maddesinin metinden çıkarılma
sı ile» ibaresi ve ifadesi metinden çıkarıldıktan 
sonra işleme konulmuştur. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, bir şey istiyorum, aydınlanmak için. Zabıtlarda 
«çıkarılması» diye bir husus yoktur... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, tutumum aleyhinde söz 
aldılar. Lehte Sayın Ölçmen zatıâliniz mi görüşecek
siniz?... Buyurunuz. 

Sayın Şener, zatıâliniz tutumum aleyhinde mi söz 
alıyorsunuz? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — önergenin le
hinde... 

BAŞKAN — önergeyi müzakere etmiyoruz efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tutumunuz aley
hinde efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Kanaatimize göre, Başkanlık bu şarth önerge ko

nusunda, yani Cumhuriyet Halk Partili Grup Baş-
kanvekili arkadaşlarımızın verdikleri şarth önerge 
konusunda, doğru hareket etmektedir, Başkanlığın tu
tumunu Demokratik Parti Grupu olarak doğru bul
maktayız. 

Şu yönden doğru bulmaktayız: 
Bir; biçimsel yönden, şekü yönünden şartlı öner

genin oylanamayacağı kanaatim taşıyoruz. 

İkincisi ki, daha mühim olanı bence, biçimsel 
durumdan daha mühim olanı, bugünkü şartların çiz
diği tablodur. Muhteva bakımından bugünkü şartla
rın çizdiği tablo, bu önergenin oylanmasına engel ola
cak niteliktedir. 

Şöyle ki; Amerika Birelşik Devletleri Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin bilerek veya bilmeyerek 
anlaşmayı, kendi yaptığı anlaşmayı ihlâl etmesi yü
zünden, Türkiye'ye bilgi akımım durdurmuştur. 
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Muhterem arkadaşlar, neyin müzakeresini yapıyo
ruz, hangi seyahatten bahsediyoruz? Bakan burada 
bilgi veriyor. Bir gün evvel, yani evvelsi gün Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti, «Ben anlaşmayı ih
lâl ettiğin için sana artık bilgi akımını kestim» di
yor. Hatta ve hatta sayın Hükümetimizin yaptığı an
laşmaya göre, isterse Amerika, yolladığı o 3 çuvalı 
da geri isteyebilir. Anlaşmayı öyle yapmış Hüküme
timiz. Ama muhterem Hükümete mensup ve Hükü
met partilerine mensup arkadaşlarımız buradan çı
kıp, rahatlıkla; «Efendim, tek tip anlaşmadır, Ja
ponya'sı da böyle yapmıştır, İtalya'sı da böyle yap
mıştır.» diyor. 

Kendilerinden öğrenmek istiyorum, lütfen, Dışiş
leri Bakanımıza söz verme imkânı İçtüzük bakımın
dan mümkün olmadı, yarın kendilerinin bütçeleri 
var, ya Bütçe Komisyonunda lütfedip Türk kamuoyu
nu ve Meclislerimizi aydınlatsınlar, yahut basın top
lantısı yapsınlar Sayın Başbakan. Basın toplantısı 
yapıp da, suçu Adliye Bakanının üstüne yıkacağına, 
suçu Meclis komisyonlarının üzerine yıkacağına, 
Türk kamuoyunu aydınlatsınlar. Mademki Japonya, 
Hollanda, İtalya böyle yapmıştı da, bizim tipimizde 
yapmıştı da, onların Parlamento komisyonları nasıl 
meydana çıkardılar suçluları? 

Bunun cevabı tatminkâr olmamıştır, kimse tatmin 
olmamıştır. 

Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bize bilgi akı
mını kesmiş. Çünkü, Başbakanın talimatıyie Adliye 
Bakanı, bilgi vermemesi gerekirken Komisyona bilgi 
verdiği için, anlaşmayı ihlâl etmiş. Amerika da bu 
maddeye dayanarak bilgi akımını kesmiş. Biz de 
şimdi diyoruz ki, «Mektup yazarız Amerikalılara, 
Amerikalılar bizim iyi niyetimizi anlarlar ve bizi belki 
davet ederler, o zaman gideriz.» Şart budur. Muh
terem. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların ileriye 
sürdüğü şart budur. 

Bizim kanunlarımız var muhterem arkadaşlar, 
dış münasebetleri tanzim eden kanunlarımız var. Bu 
kanunlar; «Yasama Meclislerimizin her türlü dış 
faaliyetleri diplomatik kanalla yürütülür» diyor. Kim
dir diplomatik kanal? Dünkü konuşmalarda Adliye 
Vekilinin şüpheli, Komisyon Başkanının açık bir 
şekilde şüphelendiği, numaratörleri değiştiren Dışiş
leri Bakanlığı mensupları bizim arkadaşlarımızın ora
daki temaslarını ve oradaki mutabakatlarını, oradaki 
randevularını temin edecekler. Bu şarta muallak 
Bu durumda muhteva, yani, sizin, tabirinizle içerik 
şekilden daha çok önem kazanıyor. Onun için şekil 

içinde boğulup kaybolmayahm. Muhterem Halk 
Partili arkadaşlarımın verdiği önerge, bu şarta mu
allaktır. Yani, yerine getirilmesi meçhul bir şarta 
muallak bir önergedir. Acaba, sana bilgi vermeyi 
kesmiş, hattâ elindeki bilgileri geri almak üzere elinde 
anlaşma metni bulunan bir ülkenin hükümeti senin 
talebini kabul edecek, seni hükümet yetkilileriyle, 
seni Parlamento yetkilileriyle görüştürecek mi? Bu 
şartın yerine getirilmesi, kanaatimizce çok zayıf 
olan bir ihtimale girmektedir ve böyle zayıf bir ihti
male, muhal bir şarta muallak bir önergenin de bu
rada oylanması, aynı derecede nasıl şekil ve İçtüzük 
bakımından sakıncalı ise, bence muhtevası bakımın
dan daha da sakıncalı olacaktır. Bu bakımdan Baş
kanlığın tutumunu doğru buluyoruz ve şartlı önerge
nin oylanmamasını doğru bulduğumuzu Yüce Meclise 
arz ederken, bu konuda 3 gündür süren müzakere
lerin ışığı altında hissî bir karara varmadan, Meclis
lerimizin haysiyetine yakışır bir netice alınacağı ümi
dini izhar ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, zannediyorum bu sefer söz almak hakkını kazan
dım. Çünkü, Sayın Ölçmen sarih olarak «Dışişleri 
Bakanlığı bunları izah etmiyorsa, belki de bu mak
satla numaraları değiştiren Dışişleri Bakanlığıdır» 
diye madde tasrihi suretiyle bir ithamda bulundular. 
Acaba bunların tavzihine imkân verecek misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ben de aynı kanaati
nize katılıyorum; ancak usul meselesini, izin verirse
niz halledeyim, sonra size söz vereceğim. 

Efendim, Başkanlık tutumunun aleyhinde Sayın 
Ahmet Şener. 

Buyurunuz Sayın Şener. 

Sayın Şener, Başkanlık tutumunun aleyhinde de
ğil mi?.. 

Sayın Şener, şartlı önergeler işleme konulabilir?.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Niçin soruyor

sunuz?.. 
BAŞKAN — Başkanlık tutumunun aleyhinde de

ğil mi efendim? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Yani, lehte, 

aleyhte olanları tespit etmek zorundayım da onun 
için soruyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
ben zannederim ki bu konuda dikkatliyimdir; yani 
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bir hata edeceğimi sizin tahmin etmenizden de üzül
düm. Çünkü, şimdiye kadar kalkanlar gibi aynı şeyi 
her halde ben de Türkçe olarak söyledim. Pek lisanım 
o kadar düzgün değil, ama ben gayet sarih olarak 
söyledim. 

BAŞKAN — Anladım efendim, özür dilerim. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sonra belde iti

bariyle de beraberiz, biribirimize de benzeriz. (Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Başkan; 

«Şartlı olarak millî iradenin tecellisi bakımından 
oy verilip verilemeyeceği» keyfiyeti üzerinde Başkan
lık Divanı olarak kararınız «Hayır» dır. Buna benzer-
Komisyonun bir talebi vardu*. Zatıâliniz, yani Divan 
olarak, dün de söyledim, dün çok konuşmalar oldu; 
bu iş o kadar genişletilmiş ki, bu sulden sonra söz 
vermeyi düşündüğünüz sayın Hükümet üyesi arkada
şımız da belki istikameti daha başka yere götürmek 
durumunda olacak, bunu göreceğiz. 

Sayın Komisyon diyor ki : «Buradaki Hükümet 
bana belge vermiyor, bana gerekli belgeleri vermi
yor.» 

Bir Hükümet üyesi, yanlış veya doğru bir paketi 
vermiş, hemen üzerine bir ambargo kondu; ikinci, 
üçüncü paketteki belgeler verilmedi. Dün burada 
beyan etti: «Verilirken de (yine ikinci sataşma olsun) 
içinden birçok numaralar da alındı» diyor. O halde 
Saym Başkan, bu Komisyon, bu Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin milli iradesi olarak bizim adımıza va
zife görecek olan bu Komisyon nereden bilgi alacak? 
o halde siz sayın Başkan kendiniz, bu Cumhuriyet 
Halk Partisinin önergesini tekabbül ediniz ve yazıyı 
Amerika'ya yazuuz, deyiniz ki; «Böyle bir komisyonu 
Meclis kurmuştur ve bu Komisyon Hükümetten ve 
hiç bir yerden bilgi alamıyor; bu Komisyonun öner
gesini ben . tekabbül ediyorum, Amerika'ya yazıyo
rum.» Bu, o zaman yerini bulur. Aslında bu konu
daki Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi bu idi. Eğer 
siz, yani Başkanlık Divanı olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak siz, Amerika Hükümetine, 
«Yaptığınız bu anlaşmaya göre, Anayasanın 88 ve 
İçtüzüğümüzün 102 ve 103 ncü maddesine göre kur
duğumuz Komisyonu, ki benim Meclisimin Anaya
sayı tefsir etmeye hakkı yokken sen tefsir ediyorsun, 
baskı altında tutuyorsun, vermiyorsun, yazıyorum 
size, benim komisyonumu size göndereceğim, ne di
yorsunuz siz?» diye sorunuz. Siz sorunuz, bizim öner
genin hakkı yerine gelmiş olur saym Başkan. Onun 

için şartı kendiniz tekabbül ederseniz, buradaki bu
lunan millî iradenin şartlı olarak rey vermesine de 
mahal kalmadan siz bunu yapmış olursunuz, yerine 
getirirsiniz Sayın Başkan/ Arz ederim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Şener. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Saym Başka

nım, ben Başkanlığın tutumunun lehinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Saym milletvekilleri; 

Araştırma Komisyonunca verilen ve Meclise arz 
edilen Amerika Birleşik Devletlerine 6 kişilik, Komis
yon içinden tefrik edilen bir heyetin vazife görmek, 
belge toplamak suretiyle gönderilmesini mündemiç 
teklif 3 gündür müzakere ediliyor. Müzakerenin 3 
gündür devam etmesi hakikaten enteresandır. Aslın
da gruplar adına yapılacak birer konuşma neticesin
de, İçtüzük hükümlerine göre usul tamamlandıktan 
sonra, konuşmalar bittikten sonra bir vuzuha var-
mamaya imkân yoktu. 3 gündür Hükümet de, Ko
misyon da, gruplar da burada fikirlerini beyan et
mektedirler. 

Şu anda bütün mttzakerata rağmen her şeyin 
vuzuh kazanmış olmasına rağmen, muhterem Cum
huriyet Halk Partisi Grupuna mensup bir arkadaşı
mız şartlı bir önerge vermiştir. Ne diyor? «Bu Ko
misyon bir şey yapamaz; ama Meclis Başkanlığı, 
Amerika Senatosu Başkanlığı ile bir fikir teatisinde 
bulunsun. Bu Komisyonun gidip tetkik etmesine mani 
bir hal' olmasın. Tetkikine imkân hazırlanacak bir 
formül bulunsun, icat edilsin ve o şartlarda bu he
yet gitsin.» 

Şimdi bendeniz, Komisyonda bulunamadığım bir 
sırada (durumumuz malum, o toplantıda bulunama
dım ve bu mevzu o toplantıya tesadüf etti) gidecek 
heyetin içerisinde bendeniz de bulunmak üzere bir 
karara varıldı. Çünkü, Demokratik Partinin bir üye
si var Komisyonda. Bunun ismini değiştirmeye im
kân yok, bir isim olacak, imkânsızlık var. 

Bilâhara geldiğimiz toplantıda Komisyona ben bir 
önerge takdim ettim, önergemin metni hulasaten şu
dur: 

25 Şubatta Meclis Başkanlığına Demokratik Par
ti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen 
önergeleri mütakıp komisyon kuruldu ve 30 Mart'a 
da vazife taksimi yaptı. 30 Mart'tan 4,5 ay sonra, 
Temmuz aymda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
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bilgileri toplamak bakımından, devletlerarası hukuk 
açısından, iki devlet arasındaki münasebeti ve taraf
ları tespit bakımından bir anlaşma imzalamış, 4,5 
ay sonra. 

Bu 4,5 aydan evvel de, Türkiye'de bu Komisyo
nun teşkili ile ilgili müzakerelerden evvel de, 3 gün
dür söylendiği gibi, Japonya, İtalya, Hollanda gibi 
memleketlerde yer yerinden sallanmış. Hapishane 
kapıları başbakanlara kadar açılmış, tahtlar da sar
sılmış; Sayın Bozbeyli ve bir kısım arkadaşların bu
rada ifade ettikleri gibi. 

Hükümet, bu ülkelerle ilgili anlaşmaları bu işin 
nasıl yürütüldüğünü dahi tespit etmek lüzumunu his
setmemiş. O kadar kendisini bu işlerden azade gör
müş ki, titizlik göstermeye, her işte olduğu gibi lü
zum hissetmemiş. 

Dün burada Adalet Partili sözcüler Komisyon 
Başkanına soruyorlar; «Siz Japon Sefaretinden ni
çin o anlaşmaların metnini istediniz, Hariciye Vekâ
leti, Hükümet dururken, kâtipler seviyesinde bu iş 
t çın temas kurmak yoluna gittiniz?^ 

Askıda, Komisyonun böyle bir mecburiyeti yok. 
Komisyon mecbur mudur Japonya, Hollanda Sefa
retinden bu işi nasıl yaptınız diye anlaşma istemeye? 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nerede? 

Resmî Gazete ile ilân edilen ve Meclise 2 ay nıüd-
den içerisinde sunumıası lâzım gelirken, o lâzımeye 
de Hükümet tarafından riayet edilmeyen bir anlaş
ma Hükümet tarafından tanzim ediliyor da, bu uçak 
alım satımıyla ilgili yolsuzluklara mâruz kalan ül
kelerdeki tatbikatın nasıl yürüdüğünü incelemek işi, 
Hükümeti bir tarafa bırakıp da nasıl gelip Komis
yonun vazifesi olur? Yani Hükümet etmenin mesu
liyetini kim tayin edecek? Kanunlar, Anayasa bunu 
tayin etmemiş mi?? 

4,5 ay sonra anlaşma imzalanıyor; anlaşmanın 
metni burada okundu, izah edildi. Taraf olarak iki 
Hükümetin Adliye Vekâletleri tespit ediliyor. Bu 
Hükümet imzalıyor bu anlaşmayı. Bu Komisyonun, 
araştırma ve bu belgeleri tespit ederek, inceleyerek, 
rüşvet belgelerini inceleyerek üstelleri MecMse arz et
mek vazifesiyle mükellef olduğunu, o nıaksatüa se
çildiğini bilmiyor mu Hükümet? Bu Komisyonun 
vazifesini biEmiyor mu? Biliyor. Komisyonun seçi
minden, vazife taksiminden 4,5 ay sonra anlaşmayı 
imzalıyor, Resmî Gazetede de ilân ediyor; ondan 
sonra ne oluyor? Ondan sonra Adliye Vekili çıkıyor, 
«Babam olsa açıklarım» diyor. 

Başvekil, resmî yazı yazıyor 3 Ağustosta «Hari
ciye ve Adliye vekâletlerine talimat verdim. Ey Ko
misyon, bütün be!geler sana tevdi edilecektir», diyor. 
Bu noktada anlaşmayı, Başvekil, Hükümet bilmiyor 
mu, bu yazıyı yazarken? Bu düpedüz Meclis namı
na vazife gören Komisyonla, dolayısiyle Meclisle 
£>!ay etmektir. Bir alayla, bir istiskâria karşı karşıya-
yız. 

Bu Meclise bugüne kadar pek çok suiistimal id
diaları, pek çok haklı meselelergetirifdi; hangisi Türk 
mîlletinin ıttılaına arz edilecek şekilde vuzuha ka
vuşturuldu? 

Arkasından Adliye Vekili birinci paketi veriyor. 
Paketi verirken, bugün Türkiye Cumhuriyeti Başve
kilinin basın toplantısı yaparak oynadığı oyun so
nunda kendisini nasıl faka bastırıp suçu, mesuliyeti 
kendi üzerine yıkacağını o zaman bilmeliydi, birinci 
paketi verirken. Dün buraya gelip, burada rengi ka
çıp heyecana sürüklenmemeli idi. Bir Adiiye Vekili, 
bir memlekette Anayasanın 80 nci maddesinin, 90 
ncı maddesinin ne demek olduğunu bilmezse, «Ben 
bunu 90 ncı madde anladım» derse, bir Araştırma 
Komisyonunu, «Ben Soruşturma Komisyonu kabul 
ettim de evrakı verdim»( derse, meseleyi aydınlığa 
kavuşturmak mümkün olmaz. Başvekil kendisine 
yazı gönderiyor, «Ver belgeleri Komisyona» diye. 
«Fikrimiz hilâfına ver dedi, ikinci yazışmada, biz de 
verdik») diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 90 ncı mad
desi beşka, 88 nci maddesi başka, zamanınız yok, 
Araştırma Komisyonunun vazifesi başka, Soruştur
ma Komisyonunun vazifesi başka. 

Bu durum muvacehesinde ben dedim ki, muhte
rem arkadaşlarım, Adliye Vekili bir hata yapmıştır; 
birinci paketi veremez bu anlaşmaya göre. Ona Baş
vekil değil, Reisicumhur, feriştah bu mektubu yaz-
saydı, Adliye Vekillinin adalet duygusu, anlayışı, 
kendisinin Adliye Vekili olduğunu bilmesi, bu hu
susta karar vermesine yeterdi. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen usule döner 
misiniz efendim, rica ediyorum. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Başka
nım, Komisyonun yetkisi var mı, yok mu? O şart 
önergeye dercediliyor, o bakımdan. 

BAŞKAN — Komisyonun değil de, bu önerge oy
lanır mı, oylanmaz mı? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Tamam Baş
kanım, o bakımdan ifade etmeye mecburum. 
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Muhterem arkadaşlarım, numararörde bir bata 
olmuş, arıza sebebiyle indekse geçen numaralardaki 
belgelerin hepsi yokmuş. Amerika Devletleri gibi 
ciddî bir devlet, büyük bir devlet, insan vazifesini 
makineye gördüren bir devlet size evrak göndere
cek, numaratörde hata olduğu için, indekse kayıtlı 
bazı belgeler yok, çünkü numaralar yanlış yazılmış... 
Hükümet etmenin, devlet idare etmenin ciddiyetiyle 
bu beyanı bağdaştırmaya imkân var mıdır? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Kim söylüyor o 
sözü? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Hükümet söy
lüyor. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Adalet Bakam mı 
söylüyor, diğer bir Hükümet üyesine mi söylüyor? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Adalet Baka
nı söylüyor, Hükümet adına burada. 

Şimdi bakın; Adalet Bakanının mensup olduğu 
partinin grup sözcüsü arkadaşımız buraya çıkıyor, 
«Bunda endişelenecek bir şey yok» diyor; «Nasıî ol
sa bu evraklar ada mercilere veriliyor, bu işin daha 
başlangıcındadır, yeniden bir anlaşma cihetine gidi
lebilir.^ diyor. Yekten Mil! Selâmet Partisi Grupu 
adına konuşan arkadaşımız, Adliye Vekilinin duru
munu tespit etmeye, Hükümetin durumunu tespit et
meye, meseleyi açıkça bir cümle ile ifade etmeye 
mecburdur; «Yanlış hesap Bağdat'tan döner; yanlış
lık yapılmıştır» diyebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adliye Vekiline mektup 
yazan Hükümet Başkanı, ısrarla bu yazıyı ver dedi
ği zaman, Adliye Vekili Türkiye'deki siyasî tecrü
beleri bilmeye, onlara eğilmeye, ona göre kendi me
suliyeti içindeki işte kararın da kendine ait olduğunu 
da bilmeye mecburdur. Her vekil, idare ettiği vekâ
let işlerinden evvelâ kendisi, şahsen mesuldür. Ana
yasanın 104, 105 ve 106 ncı maddeleri bunu sıralı
yor. 

Şimdi, ben arkadaşlarımdan rica ettim, Lockheed 
konusunda, - Komisyonun, başka vazifeleri de var
dır. Demokratik Parti Grupunun verdiği önergeye 
göre bütün devlet adımlarından mühim telâkki edi
lenlerde bir teıkikatın, bir araştırmanın yapılması var
dır. Makine Kimya, Havayolları... vesaire - bu Ko
misyonun, anlaşmaya göre hiçbir yetkisi yoktur. Bi
naenaleyh, bir tekriri müzakere yapalım; Amerika' 
ya heyetin gönderilmesinden vazgeçelim, süreli ola
rak. Nereye kadar? Şu ana kadar, şimdiye kadar ya
pılan incelemeleri bir raporla Yüce Meclse indire
lim, arz edelim. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen bitirir misi
niz efendim? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Ve diyelim ki, 
Hükümetin Amerika iie yaptığı, A.B.D. ile yaptığı 
anüaşma bize imkân vermiyor, yeni bir anlaşmaya 
gidilmesi, Komisyona imkân sağlanması bakımın
dan, çalışma imkânı, evrakları görebilmek, tetkik 
edebilmek imkânının sağlanması bakımından Mecli
se inelim, Hükümetin yeni bir anlaşma yoluna git
mesi hususunda Meclisten ricada bulunalım, duru
mumuzu Meclise arz edelim. Benim bu görüşlerim, 
bu önergem ve bu önergenin ihtiva ettiği maddeler
deki görüşlerim kıymetli arkadaşlarım tarafından 
kabul edilmedi. 

Şimdi şartlı verilen önergeyi verenlere anlaşma
nın bir maddesinden şu ibareyi ifade etmek istiyo
rum: «Lockheed yolsuzluğu iîe ilgili bilgi ve belge
ler taraflar arasında gizli kalacaktır ve adlî kovuş
turma ile sorumlu olmayan resmî makamlara açık-
lanamayacakîardır.»! Bitmiştir... Komisyonun görevi 
yok. Meclisimiz karar verdikten sonra, yazın tatile 
girdi, bu meseleden haberi olmadı. Binaenaleyh bu 
dönemde Meclisin haberi olsun, malumatına, ıttı-
Eağına arz edelim diyorum. Neyi arz edelim? Siz Ko
misyonu seçtiniz ve 30 Martta vazife taksimi yapan 
Komisyonunuz çalışmaya başladığı halde Hükümet 
anlaşmayı 4,5 ay sonra imzalamıştır. Buna rağmen 
bugüne kadar, o zamana kadar geçen diğer ülkeler
deki hadiseleri dikkate almadan, tatbikatı dikkate 
almadan Komisyonu çalıştırmamak hesabiyle ki, 
kasıt vardır diyorum ben burada, çalıştırmamak he
sabı içerisinde bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma 
ile Adliye vekâletlerini taraf yapmıştır. Binaenaleyh 
bu anüaşma hükümlerinin değiştirilmesi, ancak, Mec
liste heyet göndermeye karar verilmeden evvel Hü
kümeti tenkit, ikaz ve yeni bir anlaşmaya zorlamak, 
yeni bir anlaşmayı temin etmekle mümkün olabilir. 

Ben mâruzâtımı burada bitiriyorum. Yani, bu sa
rih durum karşısında, anlaşmaların ve Hükümet adı
na konuşanların açıklamalarındaki yalpalamalara 
rağmen, bu sarahat karşısında Meclis Amerika'ya, 
Komisyonun tefrik ettiği bir heyeti gönderme yerine, 
o heyet için şart arama yerine Hükümete bir ikinci 
böbürlenme malzemesi vermemelidir; Adalet Par
tisi Grupu sözcüsünün söylediği gibi, «Bak, gönder
dik gittiler, bir şey alamadan geldiler».. Ve seçim 
sathı mailine kadar da bu işi bu Hükümet bu şekil
de götürmek arzusundadır. 
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Heyeti göndermek suretiyle vakit geçirmek yeri
ne, bir an evvel bu anlaşmanın bir değişik şeklini 
taraflarca imza edebilmenin voltlarım Meclis arama
lı ve seçtiği Komisyondan beklediği vazifeyi yapa
bilecek imkânları Komisyona bahşetmenin yolunu 
bulmalıdır. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen.' 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 

sayın grupunun vermiş olduğu önergenin şarta bağ
lı olduğu görüşüyle Başkanlık, bu biçimde verilmiş 
olan önergelerin işleme konulmaması yönünde gö
rüş bildirmiş ve iki sayın üye lehte, iki sayın üye aleyh
te, söz almış bulunmaktadırlar. 

Başkanlığın tutumunu bir daha ifade ediyorum; 
önergenin kapsamı dışında, bunu ifade ettiğimi söyle-

1. — Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan 
alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve fir
maları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konularını açık
lığa kavuşturmak amacıyla kurulan 10/79 numaralı 
Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heye
tin incelemede bulunmak üzere Amerika Birleşik 
Devletlerine gönderilmesine dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. (3/760) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Komisyonun 
önergesi 3 birleşim önce okutulmuştur. Komisyonun 
verdiği önergeyi tekrar okutup oylayacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, 15 Aralık 1976 tarihinde topla

narak Lockheed Uçak Şirketinin ülkemizde bazı ki
şilere rüşvet dağıttığı ile ilgili olarak çalışmaları ve 
gelişmeleri gözden geçirmiş ve Adalet Bakanının yap
tığı açıklamayı dinlemiştir. 

Anılan şirketin dünyamn çeşitli ülkelerinde rüşvet 
dağıttığı kişiler parlamento komisyonlarınca belirlen
miş ve bu kişiler adalet önünde hesap yermektedir
ler. 

Türk kamuoyu bu konuda sonucu haklı olarak 
merakla beklerken, konunun sonuca bağlanmaması 
haksız dedikodulara yol açmaktadır. 

Sonuca varan diğer ülkelerde olduğu gibi Komis
yonumuz da kendi içinden seçeceği 6 üyeden oluşan 
bir grupla Amerika Birleşik Devletlerine gitmeyi ve 
bu konuda görevli kişi ve kurumlarla görüşüp kesin 
sonuç almayı, karara bağlamıştır. 

mek isterim, şarta bağh olarak verilmiş oîan önergele
rin işleme konulmaması lâzım geldiği kanaatindedir 
Başkanhk ve bu tutumu oylayacağım. 

Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu kabul eden 
saym arkadaşlarım kabul, Başkanlığın tutumunun 
yanlış olduğunu kabul eden arkadaşlarım ret oyu 
kullanacaklardır. Sonuçta Başkanlığın tutumu onay 
görürse, bu önerge işleme konmayacaktır. Genel Ku
rulunuz Başkanlığın tutumunun doğru olmadığı yö
nünde karar verdiği takdirde önerge işlem görecek
tir-

Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu kabul 
eden arkadaşlarım lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Başkanlığın tutumunun doğru olduğu ka
bul edilmiştir. Bu nedenle önerge işleme konmaya
caktır. 

Yüce Genel Kurulun Komisyonumuzun bu konu
da sonuca varması için, işbu 6 üyeden oluşan gru-
pun, Amerika'ya gitmesine karar vermesini dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

10/79 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Yılmaz Alpaslan 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Saym Başkan sataş
madan dolayı Saym Bakana söz verecektiniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben de aynı şeyi düşünü
yorum Sayın Dirik. Tezkereyi oylamadan önce sa
taşma nedeniyle Sayın Bakana söz veriyorum. 

Buyurun efendim Sayın Bakan, doğrudan doğru
ya Sayın ölçmen'in Hükümetle ilgili sataşması üze
rinde zatıâlinize söz verdim, 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, bir 
hususta zabıtlara geçmesi bakımından vuzuh temini
ni rica ediyorum. Benim Sayın Bakana veya Hükü
mete sataşmam yoktur. Adliye Bakanının dünkü ko
nuşması elimdedir, aynen okuyorum: 

«Numaraları endekste yazılı olduğu halde, bir 
kısım belgelerin gönderilmediği - devam ediyor - ve 
numaratörün arıza yapması konusu ortaya çıkan en
dekslerin... 

BAŞKAN — Efendim, zaten bunlar zabıtta var... 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bir dakika Sayın 

Başkan. Benim hakaretim yoktur. Eğer, bir hakaret 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERE VE ÖNERGELER (Devam) 
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varsa, Hükümetin bir kanadından öbür kanadınadır, 
tescil edilmesini istiyorum, 

BAŞKAN — Hakaret ettiğinizi tespit etsem, baş
ka işlem yaparım Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümet içinde 
bir sataşma var Sayın Başkan. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ne konuda 
sataşma vardır? Sataşmanın konusu nedir Sayın Baş
kan? Sataşma hakkında bir bilgimiz yok. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetten bir kanadın, 
belgelerin açıklanmaması konusunda veya getirilme
mesi konusunda veya Komisyona verilmemesi konu
sunda kabahati Adalet Bakanlığına yıktığı konusunda 
beyanını tespit ettiğim için söz verdim. Numaratör 
meselesini Sayın Şener söylediler. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, bun
da bir sataşma var mı? Bunu zaten Adalet Bakanı 
ifade ettiler.* 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın ölç-
men'in sözünden sonra sataşmayı tespit ettim. Sade
ce bu konuda zatıâlinizin açıklama yapmasını istiyo
rum Sayın Bakanı 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, yalnız, endeks konusunda görüşmeyiki usule ay
kırı olarak davet ettiniz, arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın ölçen, hatibi kürsüye davet 
ettim, rica ediyorum böyle bir usulümüz yok efen
dim, rica ederim. 

Buyurun efendim* 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu mesele ile ilgili olarak yapılan beyanlarda, 

«Dışişleri Bakanlığının ve Hükümetin Japonya, İtal
ya ve diğer memleketlerle yapılan anlaşmaları ge
tirip, tetkik etmek lüzumunu hissetmediği, numara
tör hatalarının Dışişleri Bakanlığının oyunu olduğu 
ve bu meselede Hükümetin, Millet Meclisinde teşek
kül etmiş bir Komisyonuna bilgi vermemek için âde
ta taktikti hareket ettiği ve etmekte de devam ede
ceği anlaşıldı» yolunda beyanlar oldu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâlinize sadece bu 
konuda söz verdim* 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Bendeniz bunları tasrih et
mek istedim. 

Ayrıca, Yüce Heyetiniz ve muhterem Başkan izin 
verir ise, önemli bir konu tartışılıyor... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 3 gündür Dış
işleri Bakanı nerede idi? 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Dinle be arkadaşım, 
dinle. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Dinleyeceğiz, 
dinleyeceğiz; ama daha evvel gelip konuşması lâzım
dı. Sataşma dolayısıyla geliyor. 3 gündür nerede idi?. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... (D. P. sı
ralarından gürültüler.) 

* .. 
Sayın Önsal, rica ediyorum. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Şimdiye ka

dar nerede idin? Şimdi de Adalet Bakam yok. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen Sa

yın önsal, rica ediyorum, lütfen efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Ayrıca...* 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Kime cevap ve

receksin? Adalet Bakam yok. Memleket meseleleriyle 
ilgilenmiyorlar, dış ülkelere seyahat yapıyorlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Ayrıca, Yüce Heyetiniz tas-
vip ederse ve Sayın Başkan izin verirse - üzerinde tar
tışılan bir konunun halline medar olacak - nerede ay
rılık var, onu da izah etmek arzusundayım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, özür dileyerek sizden 
bir şeyi rica etmek istiyorum> 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, çok istirham ederim... 

BAŞKAN — Efendim; «Sayın Başkan izin ve
rirse» şeklinde devamlı Saym Bakan Başkanlığımıza 
hitaben bazı beyanlarda bulunacağım ifade etmekte
dir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Çok istir
ham ederim Sayın Başkan, hep böyle mi olacak? 

BAŞKAN — Sayın Bakana ben sataşma nedeniy
le söz verdim Sayın Atagün. Yerinizden müdahale 
ediyorsunuz, ama bunu belki biliniyorsunuz diye açık
lamak istiyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Çelebiliğinin ifade
sidir Sayın Başkan^ 

BAŞKAN — Saym Bakan, zatıâlinize ben, Sayın 
ölçmen, Hükümetin birbirini suçlayan beyanları ol-* 
duğu konusunu ifade ettiği için söz verdim. Bu çer
çeve içerisinde konuşmanızı ve Başkanlığa yardımcı 
olmanızı rica ediyorum efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — O çerçeve içinde kalacağım 
muhterem Başkan^ 
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Evvelâ Meclisteki Komisyona tevdi edilen paket
te atlayan numaraların bir hata olduğu ve evrakın 
çıkmadığı yolundaki durumu tavzih etmek isterim. 

Yüce malumunuz olduğu üzere bu gibi belgeler, 
bilgiler toplu halde verilirken bir dizi pusulası ile 
beraber verilirler. Dizi pusulası, tevdi edilen bilgile
rin niteliklerini ve sayılarım ayrı ayrı gösterir. 

Filhakika, Amerika Adalet Bakanlığınca tevdi edi
len birinci paketteki dizi pusulasından bazı bilgiler 
eksik çıkmıştır. Bakanlığım burada tamamıyla bir ara
cı rolündedir. Aldığı vesikaları muhatabın makamına 
tevdi eder. Bu eksik çıkan vesikalar muhabere netice
sinde bilâhara tamamlanmış ve ait olduğu makama 
tekrar tevdi edilmişlerdir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Adalet Bakam 
öyle demedi; gelmedi dedi. Ya o yalan söylüyor, ya 
sen yalan söylüyorsun; ikinizden biri» 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Anlaşma tetkik edilirse, 
bu bilgilerin adlî takibata yetkili mercilerden gayrısı-
na verilmemesinin yanında; ilk tahkikatın gizli olma
sı nedeniyle, bu bilgilerin yalnız ilk tahkikatı kazaî 
şekilde yapan mercilere verilmesi, onlardan gayrıları-
na verilmemesi yanında, buna ilişkin muhabere ve 
işlemlerin de kimseye bildirilmemesi kaydının mev
cut olduğu aşikârdır. Ama Yüce Heyetiniz burada 
bu bilgilerin verilmemesinden Hükümeti suçlu tuttuğu 
için, bendeniz bu noktayı açıklamak İsrarında kal
dım. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sataşmayla 
ilgili mi Sayın Başkan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Sataşmayla ilgili.^ 

«Verilmedi, Dışişleri Bakanlığı oyun etti «buyuru-
luyor. Dışişleri Bakanlığı oyun etmedi, eksik geldi, 
tamamlandı ve verildi. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sataşmaya 
cevap değil bu Sayın Başkan. O zaman bizim de söz 
hakkımız doğuyor?. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — İkinci mesele; zannediyorum 
ki beyanlarım kimseyi suçlamıyor ve bir meseleyi ay
dınlatmaya çalışıyor. Bu masum aydınlatma ihtiyacın
dan gocunmak için bir sebep tasavvur etmiyorum. 
İzninizi rica ederim, sırf tenvir maksadıyla konuşa
cağım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tenvir mak
sadıyla konuşamazsınız. Sataşma açık... (Gürültüler.) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Sataşma açık.... (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. (C. H. P. 
ve D. P. sıralarından gürültüler.) Ben Sayın Bakanın 
konuşmasını izliyorum efendim, rica ediyorum. 

Buyurun efendimi 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — «Dışişleri Bakanlığı neden 
başka devletlerle yapılan anlaşmaları elde etmek ih
tiyacını hissetmedi» buyurdular. 

Bendeniz Komisyon Başkanından bugün ilk de
fa saat 14.00'de bir yazı aldım. Yazıda buyuruyor ki, 
Komisyon Başkanı, «Sizde bu anlaşmalann başka 
devletlerle yapılmış nüshaları varsa, asıllarını, ya da 
tercüme edilmiş olanlarını bize verin» Saat 14.00'te 
yazıyı aldım ve saat 14.00'ü 10 geçe, Dışişleri bütçe
si münasebetiyle konuşulur diye yanıma aldığım bel
gelerin suretlerini kendilerine el yazımla - daktilo fa
lan yoktu, el yazımla - tevdi ederek takdim ettim. 
Binaenaleyh, başka devletlerle yapılmış belgelerin Ko
misyonca ihtiyaç duyulan metinleri daha evvel arzu 
buyurulsa idi, biz takdime müheyya idik. İlk defa 
iş'arları neticesinde de bunu tevdi ettik, ellerindedir. 
Biraz evvel; bunlar İngilizce, Fransızca metinler, 
Türkçelerinin tedariki mümkün mü buyurdular; «Hay 
hay, size Türkçelerini de takdim ederim» dedim. 

Binaenaleyh, Hükümet olarak, Komisyonu bilgiden 
mahrum bırakmak veya bilgi vermemek hususunda 
bir taktik takip etmek gibi ne bir hareketimiz, ne bir 
niyetimiz, ne bir mizacımız, ne de bunu işrab eden 
bir davranışımız yoktur. Bu gibi suçlamalar ve iddia
lar mesnetsizdir» 

ETEM EKEN (Çorum) — Anlaşma niçin öy
le yapıldı Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Efendim?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın arkadaşlar bir 
dakikaj 

Efendim, bizim usulümüzde Hükümetimizin her 
an konuşma imkânı yok Sayın Çağlayangil. Zatıâlini-
zin bunu bildiğini zannediyorum. Zatıâlinize ben sa
taşma nedeniyle söz verdim. Bu, sataşma olarak ka
bul ettiğim konu, Sayın Ölçmen'in, hafızam beni ya
nıltmıyorsa, Hükümetin birbirini suçlaması yönünde
ki, beyanı idi. Konunun tümünü açıklama olanağı
nız maalesef bugün için yok. Şu anda yok. Sadece 
bu konuda zatıâlinizin izahat vermesini rica etmiş
tim, siz de kabul buyurmuştunuz; fakat çok geniş bil-
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gi verme durumundasınız. Bizi de müşkül durumda 
bırakmayınız. Rica ediyorum, lütfen sadece sataşma 
konusunda cevap veriniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Muhterem Başkanım... 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Başka
nım, bir cümle söylememe izin verir misiniz? Her
kes için uyarıcıdır; bir cümle söylememe müsaade 
eder misiniz? Zatıâliniz için de, arkadaşlar için de. 

BAŞKAN — Kürsüde hatip var Sayın Bozbeyli, 
zatıâlinize söz veremem ki. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — 73 ncü mad
deye göre izah edelim. Müzakerelerde Bakan konuş
sun; aksi halde «beni konuşturmadılar» diye bu ko
nu istismar edilir; rica ediyorum. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, lütfen şu 
sataşma hududu içerisinde kalınız ve sataşma mesele
si bitsin efendim, 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hayır efendim. Muhterem 
arkadaşlarım, öyle bir niyetim yok; yarın benim büt
çem konuşulacak, orada bu konuyu enine boyuna izah 
edeceğim. Böyle bir niyetim veya kederim yok. Yalnız 
Sayın Başkana şunu arz etmek istiyorum: Bu kür
süye çıkarken bir özetleme yaptım. Dedim ki, «Hükü
mete sataşmaları: 

1» Numara hataları var. 
1. Anlaşmaları başka devletlerden istemediniz. 
3. Komisyona bilgi vermemekte ısrar ediyorsu

nuz tarzında özetliyorum. Maruzatım bu konulara in
hisar edecek. Lütfedip, tasvip buyurdular. O konula
rı izah ettiğim zaman da, sadet dışına çıktığımı ve 
işi uzattığımı beyan buyurdular ki, ben çelişki görü
yorum; onları izah ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Bakan, bilmiyorum, beni ha
fızam yanıltıyor herhalde. Zatıâliniz Sayın Ölçmen'in 
konuşmasından sonra sataşma olduğunu ifade etti
niz, kapsamını ifade buyurmadımz. Bendeniz sataşma 
hususunda, hangi cümleyi veya hangi kısmı aldığımı 
ifade ettim ve zatıâlinize konuşmanızın başında söyle
dim. Onun için, bir çelişki yok. Rica ediyorum, lüt
fen bu çerçeve içerisinde kalınız ve sataşmaya cevap 
veriniz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Bunlar şekil meselesi Sayın 

Başkanım, 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Baştaki beyanınız 

öyle değildi. Hükümet içindeki suçlamalar... 
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BAŞKAN — Suçlamalar, evet..* 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Lütfen onu tav

zih ediniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Hangi konuda? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümet içindeki 

suçlamaların... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hangi konuda malumat em-
redilirse, onu beyana hazınm. Sayın Başkan, bunu 
sadece Sayın Ölçmen'in, Dışişleri Bakanlığındaki nu-
maratörlerle... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hayır Sayın Ba
kan, hayır. 

BAŞKAN — Numaratörü Sayın Ölçmen söyle
medi efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O zaman ne isti
yorlar? 

BAŞKAN — Sayın Şener söyledi. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Ahmet Şener söyle
di. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, sayın ha
tip kürsüde. Sayın hatibi bekletmiş olmaktan, Baş
kan olarak gerçekten sıkıntı hissediyorum. 

Siz yerinizden devamlı müdahale ediyorsunuz 
Sayın Aygün. 

Sayın Bakan, Sayın Şener'i konuşması üzerine 
benden söz istemedi. Sayın Şener numaratör konu
sunda itirazda, yahut açıklamada bulundu. 

Rica ediyorum, lütfen imkân verin, bu işi bitire
lim, 

Buyurun efendim, 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Yani hangi konuya?... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ne söyleye
ceğini unuttu* 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet içinde birbiri
nizi suçladığınız; Adalet Bakanım bir beyanınızda 
suçladığınız, Komisyona Hükümetin belgeleri ver
mediğini ifade ettiğiniz..* 

HASAN ZENGİN (Manisa) — O sözleri Adalet 
Bakanı söyledi. O da burada yok* 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hükümet içinde birbirini 
suçlama diye bir olay cereyan etmemiştir. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sataşma yok 
öyjeyse Sayın Bakan. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Peki bunlar ne? 
(Zabıtları göstererek.) Zabıtlar elimizde Sayın Ba
kan, 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Karşılıklı konuşacaksak ko
nuşalım; bendenize izin vereceksiniz arzı malumat 
edeyim, 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ver eline oku-
sunj 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, diğer 
müdahalelere de bakın. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl yapalım Sayın Di
rik? 

Rica ediyorum, yerinden, söz almadan konuşmak 
yok usulümüzde. Bu hususu herhalde bütün arkadaş
larımız biliyorlar. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Biraz da cephenizi 
öyle çevirseniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Çaba sarf ediyoruz ama; belki size 
beğend iremiyoruz. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Anlaşma ortadadır. Başba
kanlık, Millet Meclisinde kurulmuş olan Komisyonun 
gördüğü mesainin, sonuçta adlî, siyasî ve kazaî bir 
nitelik kazanacağını düşünerek ve Millet Meclisi na
mına göre yapmakta olan bir komisyonun bütün bil
gilerle teçhiz edilmesi yolundaki faydayı idrak ede
rek, gelen bilgilerin bu Komisyona tevdiini ilgililere 
tebliğ etmiştir. Ancak, hukuk görüşü ayrılığı dediğim 
nokta, bu Komisyonun nihaî olarak, kazaî bir niteliğe 
bürünecek faaliyette mi bulunduğu, yoksa anlaşma 
kapsamı dışında, sadece araştırma ile mi ilgili olduğu 
noktasında çıkan ihtilâf üzerindeyiz. Bu ihtilâf, bilgi 
akımını durdurmuştur. İki şekilde hallolur; biz de si
zin noktaî nazarını/dayız. Bundan sonra bu bilgileri, 
ancak kazaî mahiyette bir komisyon kurulursa ona 
vereceğiz. Esasen savcılığa ve Askerî Yargıtaya veril
mekte olduğuna göre, devam ederiz deriz. Ya da, ha
yır, siz yanlış yorumluyorsunuz, bizim Komisyonu
muza kazaî vasfı izafe etmek mümkündür. Başka 
türlü kazaî yola gidilemez. Bu bilgilerin tetkiki neti
cesinde doğar, bir bakanın veya Bakanlar Kurulunun 
suçluluğu. Bizim Anayasamızın niteliğine, özelliğine 
göre, bu Komisyonda kazaî hüviyet, kovuşturma hür
riyeti vardır diye ısrar edip, onu sökmeye çalışırız^ 
Empas buradadır. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu hikâyeleri 
çok dinledik. Bunlar görüşüldü, sataşmaya cevap ve
rin. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Terbiyeli olmak lâ
zım, kibar olmak lâzım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Binaenaleyh bir çelişki oldu
ğunu zannetmiyorum. Komisyonu bilgisiz bırakma? 
mak ve böyle bir Komisyonun, nihayetinde kazaî, ad
lî ve siyasî bir sorumluluğa gidebileceği bakımından, 
anlaşma kapsamına dahil telâkki etmek noktasında 
görüş ayrılığı doğmuştur. Çelişki bahis konusu de
ğildir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, tezkereyi bir daha okuyo

rum. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan konuşmasında önemli bir noktaya değin
di. Bizim kendilerinden bugün Komisyon olarak; İtal
ya, Hollanda ve Japonya ile ilgili anlaşmaları istedi
ğimizi beyan ettiler. Müsaade ederseniz, o konuda bil
gi arz etmek istiyorum. Komisyonumuzun çalışma
sı ve kararları Sayın Bakanın beyan ettiği tarzda de
ğildir. Yanhş bir anlamaya yer verilmiştir, o nokta
dan söz talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi zatıâlinizin söz isteği 
hangi maddeye göre oluyor Sayın Alpaslan? Yani sa
taşma mı oluyor. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sataşma oluyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 70 efen
dim, 70... 

BAŞKAN — İzin veriniz efendim, anlaşalım Sa
yın Başkanla. Yani hangi maddeye göre söz istiyor, 
uygunsa vereceğim, değilse vermeyeceğim efendim. 

Evet Sayın Alpaslan. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Dışişleri Ba
kanı Çağlayangil, kürsüde yaptığı beyanatta... 

BAŞKAN — Evet, bugün saat 14'te zatıâlinizin 
bir tezkere yazdığım ve saati 14'ü 10 geçe de kendisi
nin, makine olmadığı için yazı ile zatıâlinize cevap 
verdiğini ifade ettiler. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — «Daha evvel isten
medi.» dediler. Daha evvel de böyle bir talebimiz ol
madığını beyan ettiler, «olsa idi derhal Komisyona 
arzı malumat ederdik» dediler, aynen zaptettüm. Ger
çek bu değildir, bunu açıklamak istiyorum müsaade
nizle. 

2 — 
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BAŞKAN — Yani Sayın Bakanın cevabı doğru
dur, yanlıştır; bunu zatıâlinize ve Komisyona bir sa
taşma mı telâkki ettiniz? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet. 

BAŞKAN — Yani diyorsunuz ki, biz görevimizi 
daha önce yaptık, geç kalmadık. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sadece bu konuda. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bunlar sataşma mı 

oluyor Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, biz hangi konuların sa

taşma, hangi konuların sataşma olmadığını takdir ede
riz Sayın Bozath. 

Sayın Alpaslan, sadece bu konuya münhasır ol
mak üzere rica ediyorum. 

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

Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil, burada yap
tıkları açıklamada, bugün Komisyonumuzdan bir yazı 
aldıklarını ve alır almaz da, İtalya, Hollanda ve Ja
ponya ile yapılan anlaşmanın birer fotokopisini Ko
misyonumuza gönderdiklerini beyan ettikten sonra; 
«Daha önce istemiş olsalar idi derhal Komisyona bil
gi sunardık, bu belgeleri gönderirdik» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Çağlayangil kural ola
rak ülke dışında seyahat edip, arada sırada da Tür
kiye'ye geldiği için, sanıyorum bizim gönderdiğimiz 
3-4 tane yazıyı kendisinin teknisyenleri, görevlileri 
kendisine sunmamış olacaklar. Komisyonumuz ku
rulduktan, görev bölümü yaptıktan dört gün sonra; 
«Lockheed konusunda Dışişleri Bakanlığınızın elin
de bulunan tüm bilgi ve belgeleri ivedi olarak talep 
ediyoruz» demiş olmamıza rağmen, yazının orijinali 
Sayın Çağlayangil'in dosyasında, bizim de dosyamız-
dadır. O yazıdan bu yana bir yıla yakın zaman geç
miş. Ta ki dün Sayın Adalet Bakanı, «Bu üç anlaş
manın metni elimizdedir, Dışişleri Bakanlığındadır» de
yince, biz belgelerin bize gönderilmediğini resmen 
yazmış olmamıza rağmen, gönderilmediğini anladığı
mız için ve Hükümet de bu noktada sıkıştığı için gön
dermek " gereğini duymuştur. Metinler, birisi İngilizce 
olarak, birisi de Fransızca olarak gelmiştir ve bun
ların şu anda Komisyonumuzca incelenip değerlenme 
olanağı bile bulunamamıştır. 

Bu gerçeği bilgilerinize sunmak için söz aldım. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Değerli arkadaşlarım, tezkereyi tekrar okutuyo

rum efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Son söz mil-

letvekilindir kaidesince üç cümlelik bir şey söyleyece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, bunların hepsi 70'e 
göre. Zatıâlinizin ifade buyurduğu konu ise normal 
müzakere usulünde. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, hatırlayacaksınız, zatıâliniz Sayın Bakanın sa
taşma hususunun dışına çıkarak esas hakkında mü
talaa beyan ettiğini söylediniz. Sayın Bakan esas hak
kındaki o noktada mültalaa beyan ederken Meclisi 
yanıltacak bir mütalaada bulundu. Bunun behemahal 
açıklanması lâzımdır ve son söz de milletvekilinindir, 
Tüzüğün bu hükmünden yararlanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, Sayın Bakan, nor
mal Hükümet konuşması yapmış değildir. Ben de za
ten söz verirken 70 nci maddeye göre söz verdim, 
Komisyona da 70 nci maddeye göre söz verdim. 

Sayın Bakan bu usule bir ölçüde uymamışsa, ki 
tabiî bunu harfi harfine tespit etmek mümkün değil. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Uymadığı 
noktasında söyledim. 

BAŞKAN — O zaman... 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Ben tespit et

tim. 
BAŞKAN — Efendim, sadece zatıâlinizin tespit 

etmesi yeterli değil Sayın Bozbeyli. 
70 nci maddeye göre verdiğim bir sözden dolayı, 

«Son söz milletvelinindir» usulüne uyma gibi bir du
rumun bahis konusu olmayacağım zatıâliniz de tak
dir edersiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Buradan arz 
etmeme müsaade buyurun efendim. 3 cümle ile ifade 
edeceğim. Sayın Bakan bile kabul edecekler, çok 
yanlış bir durum var. 

BAŞKAN — Efendim, yani size söz vermem müm
kün değil Sayın Bozbeyli. Çok teşekkür ederim efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, tezkereyi tekrar okuyorum : 
(10/79 numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığı 

tezkeresi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Tezkereyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum : 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar?.. Kabul 
etmeyenler?.. Tezkere reddedilmiştir. 

13 — 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ama Lockheed işi 
daha bitmedi; Amerika işi bitti. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Temiz 
hava kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/22, 4/263) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sunuşlarda, İç
tüzüğümüzün 38 nci maddesine göre verilmiş 4 öner
ge var. Okutup işlem yapacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Temiz Hava» yasa önerim (2/22) 9 . 1 . 1974 gü

nünde İçişleri Komisyonuna havale edilmiştir. Ara
dan iki yıla yakın bir süre geçtiği halde bu önemli yasa 
önerim komisyon tarafından ele alınmamıştır. Bu ne
denle 45 gün içinde ele alınmayan yasa önerimin İç
tüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme 
alınmasını saygılarımla dilerim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Ülker, açıklama için söz isti
yorsunuz. Bir dakika efendim. 

Bu konuda Komisyona bilgi verilmiştir. Komisyon 
yetkililerinden sayın arkadaşım?.. Yok. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Temiz Hava Yasa önerimi, arz ettiğim gibi, çok 

uzun bir süre önce Meclise sunmuştum. Bu yasa 
Meclise ilk sunulan yasa değildir. 1962'den beri, çe
şitli siyasî partilere mensup arkadaşlar, başta Ankara 
şehrinin pis havadan ve Ankara halkının ölüm tehli
kesinden, hastalık tehlikesinden korunması için çalış» 
malar yapmışlardır. Bunlardan, o tarihlerde verilen 
bir tanesi gündeme inmiştir. 1965 seçimlerinden ev
vel - o tarihlerde burada bulunan arkadaşlar hatır
layacaklardır - bu kürsüden, benimle aynı siyasî par
tide olmayan arkadaşımın temiz hava ile ilgili yasa
sını, gündemde öne alınsın diye savunmuş olmamı
za rağmen, 3 - 5 oy farkiyle maalesef ele alınma
mıştır. Sene 1965 - sene 1976, Ankara şehri ve Tür
kiye'nin pek çok şehirleri yaşanmaz hale geldi. An
kara'da görev yapan gazeteciler tazminat istediler, 
Ankara'da pis hava tazminatı talep ettiler, sefaret
ler yerlerini şehir içinden uzaklaştırmak için resmen 
Dışişleri Bakanlığına başvurdular ve Ankara şehrin
den vatandaşlar göç ediyor. Benim oturduğum apart
manda bir sene zarfında 2 aile yalnızca bu sebepten 
Başkenti terk etti. Bunun istatistiği yok, yalnız be
nim apartmanımda, yani içerisinde oturduğum apart
manda bulunanlardan 2 tanesinin gittiğini biliyorum; 

sefaretler müracaat ediyor, akın akın vatandaş An
kara şehrini terk ediyor. 

Terk edenler, kendilerine terk etme gücünü bu
lanlar, çocuğu yok, bir karı koca vesaire insanlar. 
Ama çocuğu mektep kazanmış, üniversite imtihanını 
kazanmış bağlı ise, memur ise ve yoksul ise, imkân
ları yok ise, bu vatandaşlar, biz de dahil o vatandaş
ların içerisine, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yasa önerim İngiliz Temiz 
Hava Yasa önerisinden örnek alınmıştır,- İngiltere'den 
getirttik. Bu yasa, Amerika'daki uzmanların dahi 
«dünyada en başarılı yasa» dedikleri, çünkü Londra 
tıpkı bizim Ankara'mız gibi sisler şehri idi, insanlar 
ölüyordu; bugün Londra, o yasa ile kurtulmuştur. 
Neden kurtulmuştur? Çünkü, bütün uzmanların bir
leştikleri bir nokta var, o da şu: Evvelâ pis havayı 
tespit edecek yetkili bir kurul olacak, bu kurul ha
ritayı belli edecek ve bu kurulun yetkisi olacak, «ba
zı bölgelerde kömür yakmayacaksınız» diyecek, 
«elektrik kullanacaksınız» diyecek ve para verecek, 
Devlet kesesinden icap ederse destekleme yapacak. 
Onnu için, «Hükümetler tedbir alıyor» vesaire söz
leri doğrudur, ama temel meseleyi çözemez. Çünkü, 
bakanlıkların kullanacakları yetkiler bellidir, açık bir 
yetkisi olan kuruluş getirilmedikçe, temiz hava me
selesi çözümlenemez. Bu noktada hepinizin aklına 
haklı olarak bir şey geliyor; diyorsunuz ki: «38 nci 
maddeye göre bunu indiriyorsunuz, uzmanlar tetkik 
etmediler.» Hayir arkadaşlar, onu da arz edeyim: 

Bu yasa önerisi geçen dönemde verildi. Hükü
met de bir tasarı getirdi. Ben arkadaşınız, o komis
yonda bulunan arkadaşlarınızın da yardımı ile o ko
misyonu takip ettik, bütün Türkiye'deki uzmanlar gel
di; Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumunun uzman
ları, Enerji Kurumunun uzmanları, Ankara ve İs
tanbul Belediyesinin uzmanları geldiler. Yasa, Ba
kanlık temsilcilerinin önünde konuşuldu ve geçen dö
nemin sonunda, 1973'te gündeme indi; maalesef çık
madı. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, toparlar mısınız efen
dim? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

Şimdi, ben kendi önerimde îsrar etmiyorum. O 
gün konuşulan, o gün kabul edilen şekle de razıyım. 
Çünkü, bu yasa bugün çıksa, bu yasanın uygulanma
ya geçmesi, hazırlıklarının yapılması en az 3 - 4 yıl 
sürecektir. Bu devrede bu çıkmazsa, bu iş en az 5 - 6 
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yıl kalpten ölen insanların, erken doğum yapanların 
'hepsinin sorumlulukları bizim üzerimizdedir. 

İstirham ediyorum, gündeme indirelim, elbirliği 
ile şu yasayı bu dönemin bitimine kadar çıkaralım 
değerli arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Okuttuğum önergeyi Yüce Heyetin onayına sunu

yorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edibeiştir. 

3. — Yozgat Milletvekili Ömer Lûtfl Zararsız'in, 
359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin doğrudan doğru
ya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/687, 4/262) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun teklifimin İçtüzüğün 
38 nci maddesi gereğince Meclis gündemine alınma
sına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

BAŞKAN — Komisyon?.. Yok. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Açık

lamak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Değerli 

Başkan, değerti milletvekili arkadaşlarını; 
359 sayılı TRT Kanununu değiştiren 1568 sayılı 

Kanuna bir ek 5 nci madde eklenmesine dair kanun 
teklifimin İçtüzüğün 38 nci maddesine göre gündeme 
alınmasını teklif etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teklifimiz çok önemli 
bir boşluğu dolduracaktır. Şöyle ki, Anayasanın 
10 ncu maddesinde «Devlet, insanın manevi geliş
mesini sağlayacak şartları hazırlar» denmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Kanununun 
2 nci maddesinde; «İslâm Dininin, inançlan, ibadet 
ve ahlâk esaslarıyle ilgili işleri yürütmek, din konu
sunda toplumu aydınlatmak maksadıyle Diyanet İş
leri Başkanlığı kurulmuştur.» denmektedir. 

Keza, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât 
Kanununun ilgili maddesinde Din İşleri Yüksek Ku
rulunun görevleri sayılrken şu ibare yer almaktadır: 
«Toplumu ve yurt dışındaki yurttaşlarımızı aydınlat
mak amacıyle yapılan çalışmaların programlarını ha-

29 . 12 . 1976 O : 1 

zırlamak Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri ara
sında sayılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen, TRT'de yayınlanan dini 
konulu yayınlar, Anayasanın ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı Teşkilât Kanununun çok açık bir şekilde» 
bu konuda devletin politikasını yürütecek olan Diya
net İşleri Başkanlığına sormadan, tamamen bir çok 
zamanlarda ilgisi ve bilgisi olmayan kişiler tarafın
dan hazırlatılarak, TRT'de neşredilmektedir. 

TRT'de yayınlanan bu dinî konulu metinlerde za
man zaman çok fahiş hatalar bulunduğu, hattâ esasa 
taallûk eden tahrifat olduğu bir vakadır. Bu yüzdert 
de, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TRT sürtüşme ha
lindedir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — TRT ile 
herkes sürtüşme halinde. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Devamla) — Bu 
sürtüşmeye, memleketimizde dinî konularda otorite 
sayılan ilim adamları da Diyanet İşleri Başkanlığının 
yanında yer almak suretiyle katılmaktadır; ama şu 
noktayı da arz etmek istiyorum: Diyanet İşleri Baş
kanı, muhterem Doç. Dr. Süleyman Ateş Bey bir 
basın toplantısı yaparak, TRT'de yapılan dinî neş
riyatta, esasa taallûk eden fahiş hataların, hattâ 
okunan Kur'an-ı Kerim meallerinde tahrifatın oldu
ğunu açıkça, bir basın toplantısıyle efkârı umumiyeye 
ilân etmiştir. 

Muhterem Diyanet İşleri Başkanının bu ilânı, 
belki Başkanlığını töhmetten kurtarmıştır; ama 
TRT'de dinin esasına taallûk eden hatalı neşriyat 
yayınlanmaya devam etmektedir. 

TRT'cilere sorarsanız, dinî neşriyatın TRT tara
fından hazırlanması hususunda yetkiyi TRT Kanu
nundan aldıklarını iddia etmektedirler. Demek olu
yor ki, TRT Kanununda belki bir boşluk vardır 
veya arkadaşlarımın da işaret ettikleri gibi bir kasıt 
düşünülebilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, oylarınızla gün
deme almanızı teklif ettiğimiz, istediğimiz kanun 
teklifimiz TRT Kanunundaki bu boşluğu bu muğ
laklığı dolduracaktır. 

İstediğimiz şudur : Diyoruz ki, TRT Kanununa 
bir ek 5 nci madde ekleyelim ve burada diyelim ki; 
«TRT'de yayınlanacak dinî konunun neşriyatım, 
Diyanet İşleri Başkanlığıyle Kurum beraberce hazır
lar». 

Nitekim, bu ana kanunun geçici ek 3 ncü madde
sinde şöyle bir hüküm getirilmiştir: Deniyor ki, 
«Okul içi ve halk eğitimiyle ilgili TRT'de yaymlana-
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cak yayınları, TRT Kurumu, Millî Eğitim Bakanh-
ğıyle beraber hazırlar» işte bizim istediğimiz de, dinî 
neşriyat üzerinde Millî Eğitim Bakanlığına verilen 
yetki Diyanet İşleri Başkanlığına da verilsin istiyo
ruz. 

TRT Kanunundaki bir boşluğun doldurulma
sından ibaret olan bu teklifimizin gündeme girmesi 
istikametinde oy kullanacağınızı şimdiden kabul edi
yor, hepinize selâmlarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zararsız. 
Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul 

edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.... 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Sağlık 
kurum ve kuruluşlarında tam süre çalışma esaslarını 
düzenleyen kanun teklifinin doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi. (2/702, 4/265) 

BAŞKAN — Bir başka öneri var, okutuyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tam süre 

çalışmasına ilişkin yasa teklifim 2/702 esas kayıt 
numarasıyle 9 . 11 . 1976 tarihinde Sağlık ve Sosyal 
İşler ile Plan Komisyonuna havale edilmiştir. Bu 
tarihe kadar Sağlık Komisyonunda 45 günü geçme
sine rağmen tetkike alınmamıştır. Tüzüğün 38 nci 
maddesine göre Meclis gündemine alınmasının oya 
sunulmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Bu konuda Komisyona bilgi veril
miştir. 

Sayın Şener, söz istemiyor musunuz? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Efendim, söz is

temiyorum; yalnız buradan bir hususu arz edeyim: 
Bu önergeyi verirken eski İçtüzüğe göre yanlış

lıkla ^verdim; birleştirilir diye. 
Sayın Tabak ve Tan'ın aynı mahiyette bir kanun 

teklifi vardır; fakat birleşmesi mümkün değildir. 38'e 
göre aşağı alınırsa, bunun çok yardımcı olacağım 
tahmin ederim. Önergemi, belki o arkadaşların ka-

1. —; Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, komisyon

larda açık bulunan üyeliklere Cumhuriyet Halk Par-

nunlarma yardımcı olur diye vermiştim. Takdir Mec
lisindir, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Değerli arkadaşlarım, öneriyi Yüce Heyetin oyu

na sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Akscy'un, Kır
şehir ilinde Aşıkpaşa Üniversitesi açılmasına dair ka
nun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/617, 4/264) 

BAŞKAN — Bir başka öneri var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kırşehir İlinde Aşık Paşa Üniversitesi adiyle bir 

üniversite kurulmasına dair kanun teklifim (2/617) 
17 . 5 . 1976 tarihinde Millî Eğitim Komisyonuna 
havale edilmiş olduğu halde adı geçen komisyonca 
süresi içinde görüşülmediğinden, İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca doğrudan doğruya gündeme alın
ması için zorunlu işlemin yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kırşehir 

Mustafa Aksoy 

BAŞKAN — öneriyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle gündemimizin se
çim kısmına geçmiş bulunuyoruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir önerge
miz daha olacaktı, 38 nci maddenin işletilmesiyle il
gili, dün takdim etmiştik. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bu konuda Başkanlığa 
intikal eden önergeleri usulen komisyon başkanlığına 
göndererek ertesi gün bu önergenin oylanacağı veya 
işleme konacağı Başkanlıkça bildiriliyor. Başkanlığa 
zahâliniz tarafından verilen önerge komisyon başkan
lığına verilmiş, fakat komisyon başkanlığı henüz iade 
etmemiş, yarın işleme koyacağız, özür dileriz efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu kanun do-
layısıyle 38 nci maddenin işletilmesi gerekir, orada 
takılıp kalacaksa, burada da 38'i işletmemiz lâzımdır. 

tisi Grupunca gösterilen adayları okutup, ayrı ayrı 
onayınıza sunacağız: 

V — SEÇİMLER 
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Adalet Komisyonu : 
Sait Şayiam Kırşehir Milletvekili 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir... 
Anayasa Komisyonu : 
Tankut Akalın Kırklareli Milletvekili 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir... 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu : 

Erol Çevikçe Adana Milletvekili ( 

Orhan Yılmaz Giresun Milletvekili 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Dışişleri Komisyonu : 
Halûk Ülman İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu : 
Fahri Özçelik Antalya Milletvekili 
Hüseyin Keçeli Konya Milletvekili 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu : 
Alev Coşkun İzmir Milletvekili 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Komisyonu : 
İsa Ayhan Aydın Milletvekili 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Komisyonu: 
Vahit Yaşar Çalın İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu : 
Vecdi İlhan Kastamonu Milletvekili 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu : 
Kemal Önder İzmir Milletvekili 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu : 
O. Yılmaz Karaosmanoğhı Rize Milletvekili 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun Efendim. 

2. — Meclis Araştırma Komisyonlarındaki açık 
üyeliklere seçim (10/6, 10J9, 10/13, 10/14, 10/15, 
10/79,10/72) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması Komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere gruplarca gösterilen adayların 
isimlerini okutup, ayrı ayrı onayınızı alacağım efen
dim : 

Araştırma Komisyonlarında açık bulunan üyelik
lere Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi grup
larınca gösterilen adaylar; 

Esas No: 10/6 
Konusu : Pariste düşen Türk Hava Yollarına ait 

DC - 10 - 10 tipi Ankara Uçağının hangi şartlar al
tında alındığım ve bu konudaki diğer bütün iddiaların 
incelenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komis
yonu : 

Amasya Milletvekili 
Orhan Kayıhan 

BAŞKAN — Kabul edenler.» Kabul etmeyenler» 
Kabul edilmiştir. 

Esas No.: 10/9 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay

vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması 
için gerekli tedbirleri saptamak üzere kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu: 
Afyonkarahisar Milletvekili Bolu Milletvekili 

Şükrü Yüzbaşıoğra, Abdi Özkök 

BAŞKAN — Kabul edenler» Kabul etmeyenler» 
Kabul edilmiştir. 

Esas No. : 10/13 
Güney bölgelerimizde kaçakçıhk olaylarını yara

tan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden olmuş 
ve olmakta devam eden olaylar ve ahnan tedbirlerin 
saptanması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonu, 

Siirt Milletvekili 
Abdülkerim Zilan 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Esas No. : 10/14 
Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Suriyelilerin 

istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işler 
hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri 
olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere 
dağıtılmasını sağlamak amacıyla kurulan Meclis 

Araştırması Komisyonu, 
Gaziantep Milletvekili 

Yusuf Öztürkmen 
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BAŞKAN — Kabul edenler*.. Kabul ermeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Esas No. : 10/15 
Sosyal Sigortalar Kurumunun konutlanyle ilgili 

İNTUR Şirketi ile yapmış olduğu ihalelerdeki usul
süzlükleri tespit ermek amacıyla kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu. 

Ankara Milletvekili 
Önder Sav 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Esas No.: 10/79 - 72 
Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alım

larda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firma
ları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konularım açıklığa 
kavuşturmak, Amerikan Lockheed Air Craft Şirketi* 
nin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddiala
rının doğru olup olmadığını saptamak amacıyla ku
rulan Meclis Araştırması Komisyonu, 

Kars Milletvekili Manisa Milletvekili 
Doğan Arash Hilmi Okçu 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

3. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonundaki açık üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda açık bulunan iki 
bağımsız üyelikten birisine Kastamonu Milletvekili 
sayın Hasan Tosyalı aday olmuştur. 

Diğer bir bağımsız üyelik için aday olmak iste
yen bağımsız sayın üye var mı efendim?.. Yok.. O 
halde sayın Tosyah'nın aday seçiminde sonuç almak 
üzere kendisini onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 
bağımsız üyelik için aday olmak isteyen sayın bağım
sız üye var mı efendim?.. Yok. 

Değerli arkadaşlarım bu suretle oylaması yapıla
cak işler bölümüne gelmiş bulunuyoruz. 

Ancak vakit gecikmiş bulunmaktadır. Açık oyla
ma işlemini yapsak bile bir sonuç alınacağı kanaatini 
taşımıyorum. 

Bu nedenle gündemdeki kanun rasart ve teklifleri
ni sırasıyle görüşmek için 30.12.1976 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 18,51 

• > d < ( 
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GÜNDEMİ 

25 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 12 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

î 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyetli 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 Araslı'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 
içtüzüğün 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-

RÜŞMELER 
1. — Diyarbaktr 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 üşkîin önergesi. (10/18); Urfa Milletvekilli Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarım 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 Buldanlı ve 9 arka-
fcadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışıma 

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

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arkaı 
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-» 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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

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-̂  
lisi- 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« 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al-, 
mafc 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 saptaı 
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçi 



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

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldandı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyie, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir. 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 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 amacryle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 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 yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyie, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 amacıyie, Anayasanın 88 nci, Müet 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 amacıyie. 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 (PtC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 

olmadığım tespit etmek amacıyie, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyie, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyie, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 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 amacıyie, Ana
yasanın 88 nei, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclîs 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 amacıyie, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

20. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyie, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına 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 amacıyie, Anayasanın 88 noi, 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 
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inşaat Malzemeleri ithalât İhracat Şirketinin mobil-
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 not maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayımın nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet MecM İçtüzü
ğünün 102 ad maddesi uyaranca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ISşkSn önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutki ve 9 arkadaşıaın, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzem' yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, MİHet Meolsi İçtüzüğünün 102 
ncî maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur .Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşımın* gül üretimini gelştfcrmek, üreticinin ör-
gülötanmesina ve finansmanını sağlamak İçin gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Müet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rımca bir Meclis Araştırması açılmasuna ilişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığım ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın. 
88 neti, Müet Meclisi- İçtüzüğünün 102 ncd mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıratıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 ncd, Mîl
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
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve İhracatın hangi sektörle yapılır* 
sa Türkiye'nin yaBarma olacağım saptamak amacıy* 
le, Anayasanın 88 noi, Müet Meclisi içtüzüğünün 
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-! 
macıüığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına üşkin önergesij 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etktüü bîr katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasamn 88 nal, Millet MeçM içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıİ-
maısına ilişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve 
aıtaıraalaırda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

34. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kaidaşmın, spor ve beden eğilimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Müet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/50) 

35. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad-



nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amaoıy-» 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
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
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 1Ö2 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, 
MİM Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

45. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

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. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına 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 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacryle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması 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 nöi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları 'konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası-

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşımın, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
*Q3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 
yataklarımın rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
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 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

52. — Burdur Milletvekilli 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 içtüzüğünün 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 gereki' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) . 

54. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
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 
içtüzüğünün 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
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisli içtüzüğünün 102 ve 103 ucü 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu" 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 içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

60. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

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 iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(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 gerçekleştirüemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
nm 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

63. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 
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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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına «lişkin 
önergesi. (10/82) 

65. — Hatay MlitetvdjüM Mıaıik Yıllmıan 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 sorunlarını 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 poli tik asının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Lİişkin 
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* AlLnsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
mejuana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

72. — Muğla Milletveküi 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 üişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geMşemerne&inin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkim önergesi. (10/89) 

75. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelenanası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasamn 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, Anayasamn 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 saptamak 



amaciyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

19. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amaciyle, 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 amaciyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüpnün 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 İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amaciyle, 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 amaciyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına Mis
kin önergesi. (10/97) 

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amaciyle, 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 miktarım ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amaciyle, 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 davalarını saptamak amaciyle, 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 aşın sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamım saptamak amaciyle, 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 
amaciyle 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, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amaciyle, 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 nei 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 amaciyle, 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-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amaciyle, 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 Buldanh ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amaciyle, 

file:///nayasanm


Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının. Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
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 tuzlan konusunda- ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

96. — İstanbul 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 İçtüzüğünün 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 İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

98. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

99. — Gaziantep Milletvekili İbrahim 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 İçtüzüğünün i 02 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 
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100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

101. — Âfyonkarahisar 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. (8/11) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun 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 İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-. 
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — İzmir 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 



108. — Hatay Milletvekili Sabri tnce 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 afkadaşının, 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 Mületvekili 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 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına 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 so"jnlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
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Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri 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, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açü-
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, ük 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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İ 24. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 

arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temastan kanuİMinıda Anıa/yasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzü
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 
İçtüzüğünün 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
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

129. — Antalya Midtetivekili Fahri Özçeli'k 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) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail tlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi, (6/67) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,, 

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 Celebi'nin, 
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 llyas 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
kacından sözlü soru önergesi. (6/55) 

8. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

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

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

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

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

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

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

15. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 
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16. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm son günler

de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

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

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

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

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

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

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete ha-

. berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

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

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

25. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türlk Yükseltine Gemâ/yetlİ!» nin adım değiştirmesüne 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

27. — Muğla MiMeftvâkiiİi Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

28. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

29. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek 
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

30. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

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

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

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

34. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Gün
lük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

35. — 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) 

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

37. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

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

40. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

41. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 



42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ırı, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*). 

43. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

44. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

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

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

47. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/149) (•) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

50. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

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

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

53. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan-haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

54. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

55,; — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk * Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 
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56. — Muğla M13fe*vükilıi Ahmet Buldanlı'nın, Of 

Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

57. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

58. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

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

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

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

62. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

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

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

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

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

67. - - Antalya Milletvekili ihsan 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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68. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve _ Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

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

70. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

71. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

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

73. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

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

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

76. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

77. — istanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

78. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

79. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

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

81. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kumlu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

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

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

84. — 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) 
(*)" 

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

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

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

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

89. — 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) 

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

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

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

93. — istanbul Milletvekili ilhan jÖzbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öentgesi. (6/208) (*) 

94. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 
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95. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine iişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

96. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek derece! memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara kaıtaldiklarına, Uşkın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba« 
kamndan sözlü soru önergesi; (6/192) 

98. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını gecitotîrmesifle iişkin Başbakan 
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/195) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine iişkin içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

100. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakamın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne üş-
fcin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

102. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözîü 
soru önergesi (6/225) (*) 

103. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'en, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

104. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsiicilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) • • ' 

105. —-Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De-
rrür - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

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

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

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

109. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümcüksüz satış mağazalarına iişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (*) 

110. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevüt ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

111. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'm Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine üşkin Başbakandan sözlü soru önergesi^ 
(6/232) (*) 

112. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

113. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö 
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ffîşkfin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

114. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

115. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iine atanan Milî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

116. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe-
şİJUii s orunlarına Üşkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke-
mizdeki işsizliğe Üşkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/236) (*) 

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

119. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Mili EğMm Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözKi soru önergesi^ (6/237) (*) 

120. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre üşkin Küttür Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/238) (*) 
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121. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
Üşkün Başbakandan sözlü som önergesi, (6/239) (*) 

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

123. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
G, H. P.li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

124. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün,*her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesiv 
(6/241) (*) 

125. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kunJuşiarındia yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

126. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

127. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin MiHî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü, soru 
önergesi. (6/246) (*) 

129. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
îmanı - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

130. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle iflgili sözleri
ne iişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

131. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

132. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gü%ı, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Milî Eği
tim Balkanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

133. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 

ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

135. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay MMî Eğitim Müdürü file Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/252) (*) 

136. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçük ve konsolos^ 
luklarınmza yapılan suikasıtîere ve alınan korunma * 
tedbirlerine iişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/215) 

137. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere üşfc&n Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) (*) 

138. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
yurt dışma kaçan Mıgrrdıç Şellefyan'a iişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

139. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
Üşfcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

140. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düzıiçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine İişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 

141. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine iişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

142. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğittim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

143. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın baza ilçelerindeki öğretmen tayin ve na-> 
killerine iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

144. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademierine üşklin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

145. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
narına iişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 
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147. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
Şişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

148. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

149. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'mn, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

150. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/266) 
(*) 

151. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin -sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

152. — İç&l Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne diişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

153. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

155. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığma özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

156. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

157. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

158. — Rize Milfetveöcdli O. Yılmaz Karaöisman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

159. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Mülî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

161. — Manâsa Milletve/kili Veft Baikırii'nın, İs-' 
taribul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

162. — 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) 

163. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -. 
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına diişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

165. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önsrgesi. (6/280) (*) 

166. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

167. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

168. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

169. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

170. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 < 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

171. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

172. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğa ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 



173. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'm, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

174. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere Miskin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

175. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

176. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir sıiyasî partiye mensup kişi
lerle mille tvekiîi ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/291) (*) 

177. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/293) ("*) 

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

179. — Aydın Milletvekili İsa 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) (*) 

180. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

181. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

182. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

183. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

17 — 
184. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 

Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/299) (*) 

18.5. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, anar^ 
şi'k olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi^ 
(6/240) 

186. — Eskişehir Milletvekili Murat KâhyaoğluV 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka* 
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

187. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür-; 
kiye'de yatırım yapan yabancı- kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

188. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt İli ve bazı dlçeüerindn öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

189. — Ankara Milletvekili Nevdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

190. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum-' 
larınıa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.; 
(6/304) (*) 

191. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta^ 
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

192. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas-ı 
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

193. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesij 
(6/308) (*) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3 G9) (*) 

195. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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196. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

198. — 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) (*) 

199. — Kahamanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

201. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

202. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

203. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

204. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

205. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

207. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluylet Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın-
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

208. — 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) (*) 

209. — 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) (*) 

210. — istanbul 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) (*) 

211. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

212. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

213. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

214. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

215. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

216. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

217. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

218. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 
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219. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

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) (*) 

220. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

221. — 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) (*) 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
seru önergesi. (6/346) (*) 

223. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yası tercih yapıldığı iddiaları ta ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Balkanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

224. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

225. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hak
kâri ilisin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

226. — 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) (*•) 

227. — 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) 
(*) 

228. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu*-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

230. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSl'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Çtiftefer İflköğreltlimı Müdürlüğüne atamam kliş/i-
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

232. — 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) (*) 

233. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin izmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

234. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

235. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

236. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

237. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

239. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Devlet Su işleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

240. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için. hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 



241. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Biirnfefi BöiKimünün eng f̂flenme-
Bİine üllşkln Başbakandan sözlü soru önergesi;; (6/374) 
(*) 

242. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluların kadrolarına 
fiişkSn Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

243. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mdtiu'aun, Üniversitelere girecek taJfâbeılerıin tespitli 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

244. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı fctitM pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine Miskin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

245. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) •(*) 

246. — 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) (*) 

247. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
iıtihalinin durdurulmasına ilişikin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

248. —' îzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başlbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

249. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

250. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'-
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

251. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
yeya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko

nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

252. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında Ilköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

253. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TlM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

254. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

255. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

/ 
256. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Emekli 

Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

257. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin istanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

258. — 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) 

259. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sev,k 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

260. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

261. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

262. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 



263. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

264. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

265. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eğiitüim etnistültölterime öğrenci alınış şelklne iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

266. — Artvin Milletvekili Ekrem §adi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

267. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

268. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

269. —• Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kim Milî EğitJilm Balkanımdan sözlü' soru önergesi. 
(6/400) (*) 

270. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, istan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözli soru önıetngesi. (6/402) (*) 

271. — içel' Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 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) (*) 

272. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergemi. (6/404) (*) 

273. — 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) (*) 

274. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İstaıi-
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

275. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'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) (*) 

276. — Ordu Mriletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

277. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

278. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
istatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

279. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile içtüzüğün 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 içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi: 5.4.1976) 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi-Ünal'ın, 492 sayılı Harç-
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lâr Kânununun 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-
bahşi 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. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar-
ifoadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ite İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündem© alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtaıa tarihi : 18 . 5 , 1976) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Positaoiara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve komdolkltör, hareket memuru, gardof-
ren, malkasçı, manevraca gibi tezi Devlet Demiryol
ları mensuplarına filî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maidıde&kı© fılkralar eklen-. 
mesi, hakkında kanun tdküfi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizmi Komiiisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

7. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkırasına bir 
faüiküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya MÜBUveikili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
m'aıddesiinkle değişiklik yapılması hakkında kanun 
tökMfi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

8. — TüMkiye Büyük Millet MeclM eski üyeleri 
hakikınıdaM 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Ouımikuribaşikanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezfceresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (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

ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

10. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet DuraJkoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 

-tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975) 

X 11. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komiisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanMckn tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtana 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. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sos/al 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

15. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 . 1975) 

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-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve lçtü: 

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 kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

1-9. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 20, — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
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 İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

X 24. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
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 işletmeler 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, İçişleri 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 İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alnı-: 
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 29. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

30. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 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 değ iştir ilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul 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 Miletvelklili Telkin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı 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 Ergül'ün, Parlamento 
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üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve içtüzüğün 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 içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihî : 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. — Isa 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 içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

39. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tebiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun tüUifi 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 hakkı ada 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 neü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 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 sayılı ilköğretim 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 işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi-
ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

45. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve îçtüziAŞün 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 . 1976) 

47. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarııica 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 raporu. (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 ve 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 I 
^Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri I 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. U/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- I 
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

53. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar- I 
kadaşmın, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç- I 
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

54. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, îs- 1 
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- I 
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme- I 
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis- I 
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- I 
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıvaman Millet- I 
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve I 
Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6.1976) 

56. — Konya Mitevefcii Şener Batstafın, bir (kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için I 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme- I 
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tekl'fi ve I 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

57. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve I 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine I 

birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin oirinci 
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 Kapalıçarşısımn onarımı ve iman 
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 
(BAG - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, 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 204'o 1 nci ek) (Dağıtana tarihleri ; 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 60. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, 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 Sanlı'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) ile 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 : 15 . 6 . 1976) 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 ncd madd^sıinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine daıir kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 16 « 6 . 1976) 
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X 63, — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Mernduh 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 Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Saduliah 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, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
tstanbul 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 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 

komîsyonlan 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) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

67. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun 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 arkadaşımı* 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve. 170'e 1 nci 
ek) (Dağılana tarihi : 25.. 6 . 1976) 

69. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un,. 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
seçici 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 İşleri 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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jrcraları raporları. (1/285) (S. Say**ı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 73. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkıncL 
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, 1175 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) 
(Dağıtana 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 İç 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 : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284 
ve 284'e 1 noi 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) 
Pağjtma tarihi ; 8 . 7 , 1976). 

X 80. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir-e 
fciği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarifeli 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
ridin 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 
taribii : 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 Danış 
Tunagil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ye 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-ı 
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 



îslâmî ilimler Akademileri kanun tetdifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llhami Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 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 içtüzüğün 
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, 
11 . 11 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayışa : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme atama 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, içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 ndi maddesi uyanınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 noi maddesi - gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

93. — istanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 

içtüzüğün 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 içtüzüğün 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 içtüzüğün 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 içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 . 1976) 

97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

98. — istanbul Milletvekili H. JBasri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve içtüzüğün 
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 içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11'. 1976) 

X 100. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 33 ar
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, içişleri, 
Bayındırlık, imar, 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 iç
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 İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : ? . 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 içtüzüğün 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 İçtüzüğün 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 İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde" 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

107. — Konya Miletvekil Necmeffctim Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi. : 17 . 12 . 1976) 

108. — Yozgat MMetveMli Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaMırıflmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976) 

109. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/116, 2/549) (S. 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

110. — Yozgat Millötveikili Ömer Lütfi Zararsız
ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

(Millet Meclisi Birleşim : 25) 




